
 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
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden camperplaatsen naar 25 

plaatsen, Terwisscha 17 (10-01-2022)
- voor bouw vakantiewoning, De Valouwe 47    

(11-01-2022)

Elsloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Vesuvius tentfeest  

2 t/m 5 juni 2022

Langedijke
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Klokhuisdijk 1 
 (10-01-2022)

Makkinga
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf Bûterheideveld 26    

(10-01-2022)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning (van 
rechtswege)
- voor plaatsen reclame, Snellingerdijk 4A    

(11-01-2022)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Kruisweg 27 (06-01-2022)

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

Ben jij een betrokken inwoner die graag een 
bijdrage wil leveren aan de samenleving? Ben 
je toe aan een nieuwe uitdaging en heb je 
affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of  werk en 
inkomen? De Aviesraad Sociaal Domein is 
naar jou op zoek!

Volgens het schema van aftreden zijn er per  
1 april 2022 totaal 3 vacatures. De Adviesraad 
Sociaal Domein streeft naar een samenleving 
waarin alle inwoners van Ooststellingwerf 
kunnen deelnemen, ongeacht hun positie en/
of beperking. Als lid van de Adviesraad 
signaleer je relevante ontwikkelingen en 
knelpunten op het gebied van het Sociaal 
Domein. Hiermee vormt de Adviesraad de 
brug tussen inwoners en de gemeente. Je 
denkt mee en geeft, samen met de overige 
leden van de Adviesraad, het college van 
burgemeester en wethouders (B&W), 
gevraagd of ongevraagd, onafhankelijk en 
deskundig advies.
 
In themagroepen werk je aan één van de 
volgende thema’s:
•	Werk	en	Inkomen
•	Zorg,	Welzijn	en	Wonen	(1	vacature)
•	Participatie	en	leefbaarheid	(2	vacatures)
•	Jeugd	en	jeugdhulp

De Adviesraad vergadert maandelijks op een 
maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in 
het  gemeentehuis te Oosterwolde. Daarnaast 
zijn er vergaderingen van de themagroep waar 
je bij bent aangesloten. De tijdsbesteding 

bedraagt 1 a 2 dagdelen per week.
Naast een vrijwilligersvergoeding voor het 
bijwonen van de Adviesraad geldt een bijdrage 
in de  reiskosten voor het eventueel bijwonen 
van conferenties, etc.

Voor een beeld van de activiteiten verwijzen 
wij je graag naar onze Jaarverslagen en 
Jaarplannen welke je kunt vinden op de 
website www.ooststellingwerf.nl/inwoners/
adviesraad-sociaal-domein.

Interesse?
Ben je na het lezen van deze oproep enthou-
siast geworden en wil je met ons in gesprek? 
Dan kun je tot uiterlijk 14 februari 2022  jouw 
motivatie sturen naar de voorzitter van de 
Adviesraad	mw.	Anita	Zwaaneveldt	via	
adviesraad@ooststellingwerf.nl. Vermeld in je 
mailbericht ook naar welk(e) thema(‘s) jouw 
voorkeur uitgaat. Voor vragen en informatie 
kun je ook gebruik maken van dit e-mailadres.

De gesprekken worden ’s avonds gehouden in 
week 8 (21 t/m 25 februari 2022).

Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf

Tussen 25 en 27 januari 2022 zie je mogelijk een 
aantal militaire voertuigen op de openbare weg 
voorbij komen. Dit is het 43 Brigade 
Verkenningseskadron die een militaire oefening 
uitvoert. 

De militairen oefenen in het gebied globaal 
tussen Meppel, Akkrum, Drachten en Assen. 
Deze activiteiten vinden plaats tussen 08.00 en 
20.00 uur.

COVID-19
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de 
groep van vitale organisaties en functies om 
Nederland te laten blijven functioneren. Daarom 
gaan de oefeningen tijdens de coronapandemie 

gewoon door. Uiteraard nemen ze alle 
maatregelen om verspreiding te voorkomen in 
acht. 

Schaderegeling
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 
schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, 
onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens 
zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, 
plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

In heel Fryslân is het mogelijk om een extra prik 
(boostervaccinatie) te halen zonder van tevoren
een afspraak te maken. Eerder gold deze 
zogeheten vrije inloop voor de extra prik alleen 
nog voor de XXL-locatie WTC te Leeuwarden en 
de vaccinatielocatie in Drachten. 

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. 

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein 

Militaire oefening in Friesland en Drenthe

Prikken zonder afspraak in Friesland

   

Dinsdag 25 januari 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De publieke 
tribune is gesloten. Deze raadsvergadering is 
alleen online te volgen. De raadsvergadering is 
wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Benoeming commissielid GroenLinks
- Woon(zorg)visie Ooststellingwerf 2022-2026
- Paraplubestemmingsplan en partiële 

herziening beheersverordening 
windturbines Ooststellingwerf

- Afvalstoffenverordening Ooststellingwerf 2022
- Voorstellen verbeterteam gemeenteraad
Hamerstukken:
- Verzoek benoeming leden raad van toezicht 

Comprix september 2021
- Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio 

Fryslân
- Doe Agenda Wet Inburgering 2022-2025

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan gebruik 
maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 25 
januari 2022 12.00 uur melden bij de griffier, 
via griffie@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 griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

Gemeenteraadsvergadering 
Woensdag 26 januari 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De publieke 
tribune is gesloten. Deze raadsvergadering is 
alleen online te volgen. De raadsvergadering is 
wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Onderzoeksrapportage Biosintrum

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan gebruik 
maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 
26 januari 2022 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@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 griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

De raadsvergadering van 25 januari 2022 wordt 
uitgezonden 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 
raadsvergadering van 26 januari 2022 is alleen te 
volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergaderingen
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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.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.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 en met  
zondag 23 januari 2022. De uitkomsten van  
de enquête komen in de profielschets voor 
de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Ooststellingwerf. Ga naar 
www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel om de 
enquête in te vullen. 

De beste burgemeester voor 
Ooststellingwerf: denk mee!  

“Het was alsof ik toen al wist dat het later 
misschien nodig zouden zijn”, vertelt meneer 
Robben.	“Ze	zeggen	wel	eens,	regeren	is	
vooruitdenken.	Zo	zie	je	maar	weer.	Omdat	we	
zo lang ingeschreven stonden, konden we zelfs 
uit twee woningen kiezen”, aldus meneer 
Robben. Peter Visser, Gebiedsteammedewerker 
in de gemeente Ooststellingwerf, heeft 
bewondering voor de manier waarop het 
echtpaar zich aanpast aan hun nieuwe situatie. 
“Het was voor de familie Robben niet makkelijk. 
Naast die vreselijke hersenbloeding, kwamen 
ze er samen ook niet helemaal uit waar ze 
wilden wonen. Mevrouw Robben wilde graag in 
hun koopwoning blijven wonen, maar die was 
vanwege de grootte en bijvoorbeeld de 
slaapkamer en badkamer boven niet meer 
passend. En toch zijn ze er samen 
uitgekomen”, vertelt Peter. 
De nieuwe huurwoning in Appelscha is 
grotendeels gelijkvloers. “Mijn vrouw loopt niet 
makkelijk, maar met een kruk komt ze een heel 
eind. De afstanden in dit huis zijn klein en ze is 
binnen een paar stappen van de slaapkamer in 
de badkamer. Hierdoor krijgt ze een stuk 
zelfstandigheid terug”, vertelt meneer Robben. 
En als meneer Robben zich terug wil trekken, 

De gemeente Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat inwoners nog lang zelfstandig kunnen wonen. 
En dat inwoners zelf op tijd nadenken over hun oude dag en waar ze deze willen en vooral kunnen 
doorbrengen. De Wmo is een vangnet dat ervoor kan zorgen dat inwoners hun woning zo kunnen 
aanpassen dat deze toekomstbestendig is. Heeft u vragen over uw situatie of bent u benieuwd naar 
uw opties? Neem dan contact op met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf. Dit kan 
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur door te bellen naar (0516) 820 100 of te mailen naar 
info@gbtoost.nl. U staat er niet alleen voor. 

Langer thuis wonen

“In dit huis kunnen we samen wel 100 jaar worden”

kan dat ook. “Boven heb ik mijn eigen mancave, 
waar ik met mijn computers kan rommelen of 
even kan gaan liggen. Mijn vrouw kan zelf op de 
scootmobiel het dorp in. En dat vindt ze 
prachtig,	even	op	pad.	Zelf	vind	ik	dat	niet	zo	
leuk, daarom ben ik blij met mijn eigen plek 
boven”, vertelt meneer Robben. 
“We zien helaas vaak dat het leven van mensen 
drastisch	verandert	vanwege	ziekte.	Zonder	dat	
je er iets aan kan doen, worden veel dingen van 
je afgepakt. Daar hou je vaak geen rekening 
mee. Daarom willen we graag met inwoners in 
gesprek om voor het ‘te laat is’, om al te kijken 
naar de opties. Naar waar wij ze kunnen helpen 
en vooral ook hoe ze zichzelf kunnen helpen. 
Net zoals meneer Robben deed toen hij zich 
heeft ingeschreven bij de woningcorporaties”, 
vertelt Peter. “Gelukkig ben ik een realist”, lacht 
meneer Robben. “We moesten opnieuw onze 
eigen weg vinden. Dat gaat niet altijd makkelijk 
en daar hebben we ook hulp bij nodig. 
Bijvoorbeeld bij het schoonmaken of toen we 
gingen verhuizen, maar ook hulp bij de 
acceptatie en de mentale klap van deze 
verandering. Maar we hebben het zeker niet 
slecht. In dit huis kunnen we samen wel 100 
jaar worden.” 

Het is helaas geen gegeven dat je oud kunt worden in het huis waar je graag oud in wilt worden.  
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daar kwam het echtpaar Robben-Luttje uit Appelscha op 
een verdrietige wijze achter. Toen mevrouw Robben vijf jaar geleden een hersenbloeding kreeg, 
stond hun leven op z’n kop. Door de hersenbloeding kan mevrouw Robben moeilijk praten en 
lopen. naast de zorg voor zijn vrouw, stond meneer Robben ineens voor lastige keuzes en veel 
huishoudelijke taken die zijn vrouw voorheen op haar nam. Daarnaast werd hen steeds duidelijker 
dat hun koopwoning in Appelscha niet langer een geschikte woning was. Gelukkig voor het 
echtpaar, had meneer Robben zich vijftien jaar geleden ingeschreven bij woningcorporaties Actium 
en WoonFriesland. Zo vonden ze redelijk snel een passende huurwoning in hun vertrouwde dorp 
Appelscha. 

De aangifteformulieren toeristenbelasting zijn 
verstuurd aan alle logiesverstrekkers die bij de 
gemeente bekend zijn. Hierop wordt het aantal 
overnachtingen over het belastingjaar 2021 
ingevuld. Op basis van de aangifte wordt er in 
mei 2022 een aanslag toeristenbelasting 
opgelegd.

Biedt u een overnachting aan tegen betaling? 
Dan bent u belastingplichtig voor 
toeristenbelasting. Dus als hotelhouder bent, 

houder van pension, camping, bed & breakfast, 
Airbnb. Een nieuwe logiesverstrekker heeft een 
aanmeldingsplicht. 

Voldoet u aan de eisen, maar heeft u geen 
aangifteformulier toeristenbelasting 
ontvangen?

Neem dan contact op met de gemeente via  
14 0516. Meer informatie vindt u op  
www.ooststellingwerf.nl/toeristenbelasting.

De officiële bekendmakingen van de gemeente 
Ooststellingwerf vindt u  via overheid.nl. Zo 
komt u weten welke besluiten invloed hebben 
op uw omgeving, zoals vergunningen en 
ontheffingen, plannen en plaatselijke 
regelgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van besluiten over 
uw buurt, zoals vergunningen, bouwplannen en 

lokale regelgeving in uw omgeving? Meld u dan 
aan voor de gratis e-mailservice van de overheid 
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 
Dan ontvangt u via een app of e-mail berichten 
over besluiten in uw buurt of wijk, op basis van 
uw postcode. Wilt u geen meldingen krijgen, 
maar toch op de hoogte blijven? Log in via 
MijnOverheid en ga naar het tabblad Wonen. 
Hier vindt u wat er in uw buurt of wijk speelt.

Aangifteformulieren toeristenbelasting

Ontvang berichten over uw buurt

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.
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