
 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 21 januari 2022, aanleg halfverhard 

fietspad, Kadastraal C 7551 nabij de Bongerd

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen Vodafone Antenne-installatie, 

Muldersweg kadastraal H 296 (21-01-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Avondvierdaagse 14 t/m 17 

juli 2022, Boerestreek

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen drie recreatiewoningen, De 

Hildenberg kadastraal L 803 (21-01-2022)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 26 januari 2022, gewijzigd afbouwen 

woning, Hoofdweg 4

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw woning, Kloosterweg 1A 

(20-01-2022)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 januari 2022, bouw pluimveestallen, 

West 5

Haule
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen hekwerk rondom mestbassin 

en plaatsen zuigput, Koumansburg 9 
(21-01-2022)

Haulerwijk
Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor verbreden inrit, Dokter Beumerstraat 34    

(24-01-2022)

Makkinga
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor de organisatie van de Autocross 

Makkinga 2022, Oosterhuisweg weiland 
tussen nr. 22 en 26

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 24 januari 2022, plaatsen dakkapel, Laak 23
- op 25 januari 2022, bouw schuur/berging,  

’t Oost 35

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden woning, ’t Weer 2 

(26-01-2022)

Verleende vergunning Alcoholwet
- voor Veenhofweg 1 (26-01-2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Nanningaweg 39 

(26-01-2022)

Waskemeer 
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor vergroten woning door middel van 

dakopbouw, Feikemaweg 16 (21-01-2022)

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

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 Stationsstraat in Oosterwolde is in de middag weer gesloten voor auto’s. 

      

Openbare zitting Centraal Stembureau
De voorzitter van het centraal stembureau 
voor de op woensdag 16 maart 2022 te 
houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 
van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op 
vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur, in de 
raadszaal van het gemeentehuis van 
Ooststellingwerf in een openbare zitting zal 
beslissen over: 

l de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten;

l het handhaven van de daarop voorkomende 
kandidaten;

l het handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering;

l de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

De openbare zitting vindt digitaal plaats. 
U kunt de zitting volgen via :
ooststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl

U kunt bezwaar maken tegen de besluiten die 
tijdens de zitting worden genomen. Dit kan 
digitaal tijdens de zitting. 

Oosterwolde, 17 januari 2022

De voorzitter voornoemd,
mr. S.E. Korthuis

Dinsdag 8 februari 2022 vinden openbare 
themabijeenkomsten plaats. Deze 
bijeenkomsten zijn alleen online te volgen.  
De publieke tribune is gesloten. De thema-
bijeenkomsten zijn wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. Eventuele presentaties 

van deze bijeenkomsten worden op de 
website geplaatst.

19.00 – 19.45 uur Haerenkwartier
20.00 – 20.45 uur Visie op accommodaties
 Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf helpt mee om de 
samenleving weer op gang te helpen en de 
gevolgen van de coronacrisis te herstellen. We 
deden dat al op verschillende manieren, zoals 
het ondersteunen van ondernemers en mensen 
die extra zorg of aandacht nodig hadden. Voor 
verschillende groepen die geraakt zijn door de 
coronacrisis, zetten we extra acties op. Zo 
starten we nu met Gezond Ooststellingwerf.

Wil je werken aan je gezondheid? Kom langs 
voor een leefstijlcheck in de Gezonde 
Huiskamer. Tijdens de leefstijlcheck worden 
metingen gedaan en krijg je een aantal vragen 
over je leefgewoonten. Na afloop bespreekt een 

leefstijladviseur met jou de testresultaten en 
krijg je een rapport met je eigen gegevens mee.
 
Iedereen die langskomt voor de leefstijlcheck 
krijgt vier cadeaukaarten van € 25,- die zij 
mogen besteden bij lokale ondernemers in 
Ooststellingwerf. We geven iedereen die wil 
werken aan zijn of haar gezondheid hiermee 
een steuntje in de rug en we ondersteunen de 
lokale ondernemers met extra inkomsten.

Wanneer de Gezonde Huiskamer bij jou in de 
buurt is en wie de deelnemende ondernemers 
zijn, is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/
gezondooststellingwerf.

Verkiezing Gemeenteraad 2022Openbare themabijeenkomsten

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein 
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 
in-komen? De Adviesraad Sociaal Domein is 
naar jou op zoek!

Volgens het schema van aftreden zijn er per  
1 april 2022 totaal 4 vacatures.  
De Adviesraad Sociaal Domein streeft naar 
een samenleving waarin alle inwoners van 
Oost-stellingwerf kunnen deelnemen, 
ongeacht hun positie en/of beperking. Als lid 
van de Ad-viesraad 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 burgemees-ter 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	(1	vacature)

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 Jaar-
plannen welke je kunt vinden op de website 
www.ooststellingwerf.nl/inwoners/adviesraad-
sociaal-domein.

Interesse?
Ben je na het lezen van deze oproep 
enthousiast 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 
mailbe-richt 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

Werk aan je gezondheid met Gezond 
Ooststellingwerf
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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


Het college van B&W heeft de omgevings-
vergunning ‘Boekhorsterweg 17 t/m 17E, het 
realiseren van 6 woningen, te Oosterwolde’ 
verleend. De gemeenteraad heeft hiervoor een 
verklaringen van geen bedenkingen afgegeven.

U kunt de omgevingsvergunning en de 
verklaring van geen bedenkingen (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
OVBoekhorsterweg-VG01) inzien op het 
gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een 

afspraak. Dat kan via de website  
www.ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. 
De stukken zijn ook digitaal in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tussen 2 februari en 
15 maart 2022 beroep instellen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland.
Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente- 
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ooststellingwerf maken bekend dat zij de 
bevoegdheid tot het nemen van besluiten op 
verwijderverzoeken op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming hebben 
gemandateerd aan de teamleider OWO-DIV 
van de gemeente Weststellingwerf. Dit besluit 
maakt het mogelijk om deze werkzaamheden 
namens het college uit te voeren binnen de 
OWO-samenwerking. OWO staat voor de 
samenwerking van Ooststellingwerf met de 
buurgemeenten Weststellingwerf en 

Opsterland. De datum van inwerkingtreding is 
de dag na deze publicatie.  
 
Dit besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis 
van 1 februari tot 14 februari 2022. Ieder kan op 
verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen 
van dit besluit.

Het besluit treedt in werking op de dag na 
publicatie. Heeft u vragen? Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met  
Harry Doedens, via telefoonnummer 14 0516.

DELTA Fiber Netwerk legt op dit moment 
glasvezel aan in onze gemeente. Glasvezel zorgt 
voor	snel	en	stabiel	internet.	Ze	willen	graag	alle	
woningen aansluiten op het glasvezelnetwerk, 
ook de woningen die geen glasvezelabonnement 
hebben of willen afsluiten. Want dan hoeft de 
straat maar één keer ‘open’.

Hoe herkent u een officiële medewerker van 
DEltA Fiber netwerk?
Aannemer Allinq legt in opdracht van DELTA 
Fiber Netwerk het glasvezelnetwerk aan. 
Voordat ze een glasvezelverbinding maken naar 
uw woning, maken ze een plan. Daarvoor komt 
een woningschouwer bij u aan de deur. Samen 
beslist u waar het glasvezelkastje geplaatst 
wordt. U herkent de woningschouwer aan het 
volgende:
•	Gekleed	in	kleding	van	aannemer	Allinq;
•	Kan	zich	legitimeren	met	ID-pas;

•	Voordat	de	woningschouwer	langs	komt,	
krijgt u een brief waarin staat wanneer de 
woningschouwer langs komt.

Vragen?
Heeft u nu of tijdens de aanleg van glasvezel 
vragen over bijvoorbeeld de planning of uw 
aansluiting?  
Of ervaart u een klacht of storing als gevolg van 
de aanleg? Dan kunt u contact opnemen met 
Allinq.  
Zij	helpen	u	graag	op	werkdagen	tussen	 
08.30 uur en 16.00 uur en zijn bereikbaar via 
088 60 07 107 of deltafibernetwerk@allinq.nl.

Meer weten? 
Kijk op de website gavoorglasvezel.nl en vul de 
postcodecheck in voor meer informatie en het 
laatste aanlegnieuws.

Reserveren parkeerplaats voor het opladen van 
elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten een parkeer-
plaats te reserveren bij het oplaadpunt voor 
elektrische auto’s nabij de volgende locaties:
•	het	parkeerterrein	nabij	Lange	Akker	23	in	

Oosterwolde;
•	het	parkeerterrein	nabij	Kringgreppelstraat	

124 in Oosterwolde; 
•	het	parkeerterrein	nabij	Weidemaad	33	in	

Oosterwolde;
•	het	parkeerterrein	nabij	de	Oosterwoldseweg	

14 in Oldeberkoop;
•	het	parkeerterrein	nabij	de	G.W.	Smitweg	20	

in Donkerbroek;
•	het	parkeerterrein	nabij	de	Leeksterweg	23	in	

Haulerwijk.

ter inzage besluit
Het verkeersbesluiten liggen vanaf 1 februari 
2022 ter inzage op het gemeentehuis in 
Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit
De besluiten treden direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie over deze besluit, bel ons dan via 
nummer 14   0516. 

Vindt u dat een besluit niet juist is, dan kunt u 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift sturen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Zet	in	het	bezwaarschrift	in	ieder	geval:
•	de	dagtekening	en	uw	naam	en	adres
•	een	omschrijving	van	het	besluit
•	de	reden	waarom	u	het	niet	eens	bent	met	het	

besluit
•	uw	handtekening

Bestemmingsplan(nen) en 
omgevingsvergunning(en) ter inzage

Mandatering besluiten op 
verwijderverzoeken op grond van AVG

Werkzaamheden glasvezel begonnenPublicaties verkeersbesluiten

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 
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