
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
 - op 22 december 2021, plaatsen ingang Dorps-
kamer en functie wijziging, Riemsoord 140

 - op 22 december 2021, realiseren 
camperplaatsen en kampeerwinkel - strijdig 
met regels RO, Bruggelaan 62 Kadastraal 
Makkinga I 1113 en 531

 - op 22 december 2021, bouw vakantiewoning, 
De Valouwe 47 

Verleende vergunning Drank- en Horecawet
 - voor Alkenhaer 1    (28-12-2021)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor gedeeltelijk vervangen pand, 
Boerestreek 21

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 23 december 2021, bouw woning, 
Schapendrift 11

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 24 december 2021, bouw clubgebouw – 
strijdig met regels RO, Scheidingsreed 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor renoveren en vergroten woning, 
Hoofdweg-Boven 71   (28-12-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 24 december 2021, verbouw voorhuis, 
Schuinpad 24

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 23 december 2021, realiseren boxzpark, 
Esgang Kadastraal D 2305

 - op 24 december 2021, nieuwbouw 
bedrijfsverzamelgebouw, Zoltstede 
Kadastraal C 4069

 - op 24 december 2021, bouw woning, 
Albert Berendshof 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor verbouw woning – gevelwijziging, 
Prakkenlaan 42   (23-12-2021)

 - voor bouw 6 zorgappartementen, ’t Oost 60 
t/m 60E    (28-12-2021)

 - voor  vervangen dakpannen en golfplaten 
door rieten dak, Rendijk 4    (28-12-2021)

Verleende vergunning APV
 - voor standplaats verkoop oliebollen e.d. 1 
jan. tot en met 31 dec. 2022, Stationsstraat 

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of 
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan: 
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

   

Het coronavirus had in 2021 en heeft nog 
steeds veel invloed op ons leven. Voor velen 
was het een moeilijk en verdrietig jaar. Geluk-
kig waren er ook lichtpuntjes. Er gebeurt veel 
moois in Ooststellingwerf. Mensen kijken goed 
naar elkaar om en zorgen samen dat er mooie 
initiatieven ontstaan. In veel dorpen ontston-
den mooie dingen. Zoals de Buurthaven in 
Haulerwijk en de Dorpskamer in Appelscha. 

Wij zetten deze maand  mooie initiatieven, waar 
meerdere mensen plezier van hebben, in het 
zonnetje. Dat doen we door ze in de krant en 
op social media te tonen. Welk initiatief ver-
dient volgens jou deze schijnwerper? Het mo-
gen allerlei initiatieven zijn, het hoeft niet per 
sé met corona te maken te hebben.
Mail uw lichtpuntje van 2021 voor 7 januari 
naar communicatie@ooststellingwerf.nl.

Woensdag 12 januari 2022 vanaf 19.30 
uur vindt de raadscommissie Samen-
leving plaats. De publieke tribune is 
gesloten. Deze vergadering is alleen 
online te volgen. De raadscommissie 
is wel openbaar, maar niet openbaar 
toegankelijk.

Agenda
 - Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio 
Fryslân

 - Doe Agenda Wet Inburgering 2022-2025
 - Verzoek benoeming leden raad van toezicht 
Comprix september 2021

 - Visie op Samenleven (bijpraatmoment 
stand van zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 12 ja-

nuari 2022 12.00 uur melden bij de griffi  er, 
via griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

In verband met de Coronamaatregelen is 
het ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffi  e via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

De commissievergadering Ruimte  wordt  uit-
gezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 
106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen 
via de website (www.ooststellingwerf.nl). De 
raadscommissie  Samenleving is te volgen via de 
website van de gemeente.

Op grond van het coördinatiebesluit is het 
bestemmingsplan ’t Oost 60 te Oosterwolde, 
samen met de omgevingsvergunning, door de 
raad vastgesteld. U kunt het vastgestelde be-
stemmingsplan (met planidentifi catienummer: 
NL.IMRO.0085. BPOost60-VG01) en omge-
vingsvergunning inzien op het gemeentehuis. 
Maak hiervoor eerst een afspraak. 

Dat kan via de website www.ooststellingwerf.nl 
of telefonisch via 14 0516. De stukken van het 

bestemmingsplan zijn ook digitaal in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tussen 5 januari 
2022 en 15 februari 2022 beroep aantekenen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U vindt 
de offi  ciële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. 

In verband met de huidige maatregelen rond-
om het coronavirus heeft de gemeente besloten 
de Stationsstraat in Oosterwolde vanaf woens-

dag 29 december ook ’s middags weer toegan-
kelijk te houden voor auto’s. Dit geldt zo lang 
de huidige maatregelen voortduren. 

Begin 2022 gaat het bedrijf Cyclomedia vanaf 
openbare wegen 360 graden straatfoto’s maken 
in de gemeente Ooststellingwerf. Dit doen ze met 
speciaal uitgeruste voertuigen. Deze foto’s bevat-
ten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare 
gezichten, op grond waarvan de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepas-
sing is. Voordat Cyclomedia de foto’s beschikbaar 
stelt worden herkenbare personen en kentekens 
van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). 

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot 
inzage, rectifi catie, wissing en beperking van de 
verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt 
u contact opnemen met Cyclomedia Technology 
B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via 
privacy@Cyclomedia.com.  

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: 
www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.      

Mooie initiatieven in de schijnwerper

Straatfoto’s in Ooststellingwerf

Stationsstraat in middag open voor auto’s

Bestemmingsplan ’t Oost 60

Dinsdag 11 januari 2022 vanaf 19.30 
uur vindt de raadscommissie Ruimte 
plaats. De publieke tribune is geslo-
ten. Deze vergadering is alleen online 
te volgen. De raadscommissie is wel 
openbaar, maar niet openbaar toe-
gankelijk. 

Agenda
-  Woon(zorg)visie Ooststellingwerf
   2022-2026
-  Paraplubestemmingsplan en partiële
   herziening beheersverordening wind-
   turbines Ooststellingwerf

 - Afvalstoff enverordening Ooststellingwerf 
2022

 - Biosintrum (bijpraatmoment stand van 
zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe 

te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 11 januari 
2022 12.00 uur melden bij de griffi  er, via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

In verband met de Coronamaatregelen is 
het ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffi  e via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Raadscommissie Samenleving

Raadscommissie Ruimte

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aanvraag 
voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur). Kijk voor 
meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

Dinsdag 4 januari2022 | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

In gesprek met B&W
Voor een gesprek met de burgemeester of 
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.


