
 Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.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 30 december 2021, plaatsen dakkapel, 

Terwisscha 11
- op 5 januari 2022, kappen els, Vaart Zz 85

Verleende omgevingsvergunning
- voor  kap diverse bomen met herplant,  Boere- 

streek, Boslaan, de Marsschen, Drentseweg, 
Steegde, Vaart Zz, Van Emstweg (30-12-2021)

- voor plaatsen aanbouw aan woning, 
Tolhekslaan 10 (04-01-2022)

Verleende vergunning APV 
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Boerestreek 17

Verleende vergunning Alcoholwet
- voor Boerestreek 17 (04-01-2022)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap boom met herplant,  

Helmholtstraat (30-12-2021)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 januari 2022, plaatsen drie units/

chalets, Haerweg 3

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap boom met herplant, Hoofdweg    

(30-12-2021)

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap boom met herplant, West  

(30-12-2021)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor ombouwen stellage met zonnepanelen 

tot schuur, Vogelrijd 8

Haule
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Koumansburg 9   

(05-01-2022)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap diverse bomen met herplant, 

Dokter Beumerstraat, Koudenburgerweg    
(30-12-2021)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap diverse bomen met herplant, 

Grietmansstraat, Wolvegasterweg 
(30-12-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 december 2021, bouw woning,  

Albert Berendshof 8

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap diverse bomen met herplant,  

De Goorn, De Logten, Kleindiepspark, 
Kringgreppelstraat, Lage Haer,  Oosterbrink, 
Quadoelenweg, Ter Borghlaan, Ybenhaer, 
Zomerweg (30-12-2021)

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap boom met herplant, Veenwijksweg    

(30-12-2021)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap diverse bomen met herplant, 

Bakkeveensterweg, Kruisweg (30-12-2021)

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

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.

De gemeente Ooststellingwerf zoekt een 
nieuwe burgemeester. Om de beste 
burgemeester te vinden, maakt de 
gemeenteraad eerst een profielschets. In 
deze profielschets staat welke eigenschappen 
en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet 
hebben. De gemeenteraad vindt het 
belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners in de gemeente 
Ooststellingwerf hierover meedenken. Uw 
mening telt!

Vul de enquête in
Via een online-enquête kunt u aangeven wat u
belangrijk vindt aan de nieuwe burgemeester. 
Het invullen van de vragenlijst duurt twee 
minuten en kan tot donderdag 20 januari 
2022. De uitkomsten van de enquête komen 
in de profielschets voor de nieuwe burge-
meester van de gemeente Ooststellingwerf. 
Ga naar www.ooststellingwerf.nl/
inwonerspanel om de enquête in te vullen. 

In januari starten we weer met het verjagen van 
roeken naar beheerlocaties in Oosterwolde. 
Beheerlocaties zijn plekken waar roeken minder 
overlast geven. 

Roeken zijn kraaiachtige vogels die graag in hoge 
bomen broeden. Het liefst met zoveel mogelijk 
bij elkaar. Ze veroorzaken vaak overlast in 
dichtbebouwde wijken. Vlak voor zonsopkomst 
en vlak na zonsondergang gaan vrijwilligers 
roeken verjagen van locaties waar ze overlast 
veroorzaken. De roeken worden naar de 

beheerlocatie in het bosje bij de waterzuivering 
in Oosterwolde verjaagd. Omwonenden hebben 
hier persoonlijk informatie over ontvangen. 
Vragen? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger 
voor het verjagen van de roeken?  
Dat kan via een e-mail aan Mayte Leinenga, via 
m.leinenga@ooststellingwerf.nl. 
Het verjagen van roeken is vastgelegd in het 
roekenbeheerplan. Meer informatie staat op 
www.ooststellingwerf.nl/roeken.

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid 
in hun dorp of stad te verbeteren, kunnen van 
10 januari tot en met 3 februari 2022 weer 
subsidie aanvragen bij het Iepen 
Mienskipsfûns. Er is deze ronde € 1,3 miljoen 
beschikbaar voor heel Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf 
bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in 
hun gebied en ook de projecten opzetten. Om 
inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers 

kijken op www.fryslan.frl/projecten-in-beeld. 

Streekwurk
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun 
ideeën, het opstellen van een projectplan en 
hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij 
Streekwurk. Belangrijk is dat het project bijdraagt 
aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, 
dorp of stad. Kijk voor meer informatie op  
www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns.

Op de XXL-locatie in het WTC Expo Leeuwarden 
en bij het Fries Congrescentrum Drachten is het 
mogelijk om een extra coronaprik (booster-
vaccinatie) te halen zonder van tevoren een 
afspraak te maken. 

Daarbij is de voorwaarde dat de laatste corona-
vaccinatie minimaal drie maanden geleden was 
of dat men minimaal drie maanden geleden 
genezen is van een coronabesmetting. Vrije 
inloop is mogelijk tussen 08.00 uur en 21.00 uur. 
Het kan zijn dat er een wachttijd is. Op 

matrixborden bij de locatie, op www.ggdfryslan.
nl/vrijeinloop en via het twitteraccount van GGD 
Fryslân wordt aangegeven wanneer de wachttijd 
te hoog oploopt. 

Overige locaties afspraak nodig
Wie een boostervaccinatie wil halen op één van 
de overige GGD-locaties (Dokkum, Sneek en 
Heerenveen) moet wel een afspraak maken. Dat 
kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 

De beste burgemeester voor 
Ooststellingwerf: denk mee! 

Start verjagen roeken in 2022

Geld voor goede projectideeën 

Prikken zonder afspraak in Leeuwarden 
en Drachten
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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.


