
 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 2 maart 2022, plaatsen handelsreclame, 

Boerestreek 17
- op 3 maart 2022, vervangen kozijnen 

voorzijde bovenverdieping woning incl. 
voordeur met kozijn, Kloksveen 4

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg halfverhard fietspad, Kadastraal 

C 7551 nabij de Bongerd (09-03-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Fietsvierdaagse Appelscha 

16 t/m 19 augustus 2022 (08-03-2022)
- voor organisatie Winterwandeltocht 20 

maart 2022 (09-03-2022)

Melding APV
- voor aanleg inrit, Vaart Nz 7 (03-03-2022)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 maart 2022, kappen boom, Zwetteweg 17

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen hekwerk rondom mestbassin 

en plaatsen zuigpunt, Koumansburg 9 
(08-03-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 maart 2022, plaatsen zonnepanelen in 

voortuin, Hoofdweg-Boven 45

Verleende omgevingsvergunning
- voor veranderen voorgevel, Turfsteker 45    

(08-03-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen wagenberging en sleufsilo met 

mestopslag, Klokhuisdijk 1 (09-03-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 maart 2022, milieuneutrale verandering 

vanwege de inzet van elektrische zandwin-
apparatuur, Weperpolder 18

- op 7 maart 2022, bouw 6 woningen, 
Boekhorsterweg kadastraal C 6444

- op 7 maart 2022, verbouwen hoofdgebouw, 
Schapekamp 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen carport, Langekamp 32 

(08-03-2022)
- voor aanvraag milieuneutrale wijziging, 

Houtwal 30 (08-03-2022)

Verleende vergunning APV
- voor aanvraag standplaatsvergunning 

arbeidscampagne ZuidOostZorg 17 maart 
2022 (09-03-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Kermis 14 april t/m 18 april 

2022, De Haer 1 bij Laco sportcentrum 
(09-03-2022)

Waskemeer 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie P'Optimaal Festival op 4 en 

5 juni 2022, Leidijk 42C

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen driehoeksreclameborden van 

21 maart t/m 3 april 2022 (09-03-2022)

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

   

Donderdag 24 maart 2022 vanaf 17.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is open.

Agenda
- Onderzoek geloofsbrieven nieuwe 

raadsleden en toelating raadsleden
-  Afscheid vertrekkende raadsleden

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.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 24 maart 
2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De raadsvergadering wordt uitgezonden en is te 
volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering 

De situatie in Oekraïne treft ons allemaal in het 
hart. De oorlog in het land zorgt ervoor dat veel 
Oekraïners hun land ontvluchten. Nederland 
bereidt zich voor om duizenden vluchtelingen 
uit Oekraïne op te vangen. Dit wordt per regio 
georganiseerd. In Friesland houden we rekening 
met 2000 opvangplekken.
Veiligheidsregio Fryslân heeft de Friese 
gemeenten gevraagd om opvangplekken te 
zoeken. De gemeente Ooststellingwerf werkt 
hier hard aan. Het gaat om locaties waar per 
direct grotere groepen mensen terecht kunnen. 
Het is van belang dat deze locaties qua 
veiligheid en toegang aan alle eisen voldoen. 

Hotel Appelscha
Hotel Appelscha maakt een groot deel van het 
hotel vrij voor opvang van 40 vluchtelingen uit 
Oekraïne. Gemeente Ooststellingwerf is 
ontzettend blij met dit aanbod. We weten nog 
niet wanneer er vluchtelingen komen op deze 
locatie. Op het moment dat deze krant verschijnt, 

zijn ze er misschien al. De ontwikkelingen gaan 
erg snel en veranderen per dag. Daarom 
verwijzen we u voor actuele informatie naar onze 
website www.ooststellingwerf.nl/oekraine. Daar 
houden we de actuele stand van zaken bij. 

Coördinatie hulp(goederen) via website
Wilt u hulp bieden aan de vluchtelingen die 
naar Appelscha komen, dan vragen we u om op 
onze website te kijken. Hotel Appelscha houdt 
bij wat er nodig is. Dat hangt namelijk af van 
welke mensen er komen. Wat er precies nodig 
is, zetten we op de website. Zo voorkomen we 
dat het hotel -goedbedoeld - overspoeld wordt 
met spullen die ze niet kwijt kan. We willen juist 
dát bieden wat echt nodig is. Daarom het 
verzoek om, als u wilt helpen, op de site van de 
gemeente te kijken wat er nodig is. Daarmee 
helpt u de mensen het beste.

Hulp en onderdak
De gemeente krijgt veel berichten van inwoners 

Woensdagochtend 13 april is de opening van 
het Friese Doortrappen-seizoen. Het 
programma Doortrappen wil ouderen tot hun 
100ste veiliger laten fietsen. In 16 gemeenten 
trappen we het Friese Doortrappen-seizoen af, 
allemaal op hetzelfde moment. In de gemeente 
Ooststellingwerf doen we dat met een fietstocht 
onder begeleiding van een fietscoach en een 
buurtsportcoach. Tijdens de tocht krijgt u 
informatie over veilig blijven fietsen en de 
omgeving. Fietst u mee?

Wanneer: woensdag 13 april
Tijd: ongeveer vanaf 10.00 uur
We zijn nog bezig met de route. Na opgave krijgt 

u te horen waar we starten en waar we ook weer 
eindigen. Meedoen is gratis en wij zorgen voor 
een hapje en een drankje onderweg. 

Geef u snel op 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen 
naar a.janssens@ooststellingwerf.nl. Graag 
onder vermelding van uw naam, leeftijd, 
e-mailadres en telefoonnummer. Als u iemand 
meeneemt, dan ontvangen we ook graag 
daarvan de gegevens. Na de opgave ontvangt u 
meer informatie over het programma. Meld u 
snel aan, want er is plaats voor maximaal 20 
deelnemers. Graag tot 13 april!

Gemeente biedt hulp aan gevluchte inwoners Oekraïne

Opening Fries Doortrappen-seizoen

die graag willen helpen. Ze willen bijvoorbeeld 
als vrijwilliger helpen om de Oekraïners zich 
hier thuis te laten voelen, spullen doneren of 
zelf onderdak bieden aan vluchtelingen. 
Informatie over al deze onderwerpen vindt u op 
www.ooststellingwerf.nl/oekraine.  
Vragen kunt u stellen via e-mailadres 
oekraine@ooststellingwerf.nl.

Dank voor de steun
Wij zijn enorm blij met de grote steun die 
inwoners en instanties uit Ooststellingwerf 
tonen aan de gevluchte mensen uit Oekraïne. 
Burgemeester Korthuis:  “Het is hartverwarmend 
om te zien hoeveel de Ooststellingwervers geven 
om deze mensen in nood. Elke hulp, hoe klein 
ook, is een blijk van medemenselijkheid. 
Ontzettend bedankt hiervoor!”

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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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


Zaterdag 19 maart is het de Landelijke 
Opschoondag. Deze dag staat in het teken van 
de strijd aan gaan tegen zwerfafval. Zwerfafval 
is afval dat niet thuishoort op straat en zeker 
niet in de natuur, want dit heeft slechte 

gevolgen voor mensen, dieren en planten. Denk 
aan snoeppapiertjes, verpakkingen van 
etenswaren maar ook banenschillen. Zie je afval 
liggen? Ruim het dan even op. Zo maken we 
samen het verschil.

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmings-
plan windturbines Ooststellingwerf ’ is door de 
raad gewijzigd vastgesteld. U kunt het 
vastgestelde bestemmingsplan (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPWind-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 10 maart en 
20 april 2022 beroep aantekenen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeen-
teblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Op maandag 11 april start de provincie Fryslân 
met de aanleg van het nieuwe kruispunt 
Houtwal en rotonde Molenweg. Gelijktijdig 
voeren ze onderhoud uit aan de 
Schottelenburgweg en ’t Oost. Het kruispunt 
Houtwal, de rotonde Molenweg en de 
Schottelenburgweg zijn tot en met 29 april 
volledig afgesloten voor alle verkeer. 

Tijdens de stremmingen leiden ze het verkeer om 
via de N373, de N371 en de N381. Fietsers leiden 
ze om via de tijdelijke brug en de Hornleger. Als 
alles volgens planning verloopt, zijn de 
werkzaamheden in juni 2022 helemaal klaar.

Kijk voor meer informatie over dit project op 
www.fryslan.frl/n919-oosterwolde.  

Help je mee je buurt schoon te houden?

Wijziging bestemmingsplan

Werkzaamheden n919 Oosterwolde

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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toegang  
gratis

Datum: 
26 maart tussen 11.00 en 14.00 uur
Locatie: 
gemeentehuis, 't Oost 11, Oosterwolde
Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je huis? Kom dan 
naar deze beurs en krijg advies over isolatie, warmtepompen, 
zonnepanelen en nog veel meer. En maak kennis met een bewoner 
die alles kan vertellen over duurzaamheid in zijn eigen huis. Of krijg 
tips van een vrijwillig energiecoach over minder gasverbruik.

Meer weten?  
Kijk op onze website www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen

toegang  
gratis

Kom naar de 
ThuisbesparenBEURS
en krijg advies over  
duurzaam wonen!


