
 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 bouwen van 10 appartementen en een  
2 onder 1 kap woning, Smidslaantje 3 en  
3A en 1 tm 1J    (11-03-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Boerestreekmarkt april, mei, 
juni, juli, augustus, september, oktober, 
november 2022, Boerestreek    (14-03-2022)

Melding Activiteitenbesluit
 - voor veranderen bedrijf, de Roggeberg 1    
(10-03-2022)

Fochteloo
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
 - voor vergroten overdekte uitloop, West 5    
(14-03-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 10 maart 2022, bouw woning,  

Eikensingel 17
 - op 11 maart 2022, plaatsen zonnepanelen in 
vrije veld opstelling, Rolpaal 2

 - op 16 maart 2022, vergroten woning, 
Kerkstraat 37

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Avond4daagse Haulerwijk 
van 31 mei t/m 3 juni 2022

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op  15 maart 2022, plaatsen dakkapel 
voorzijde woning – strijdig met regels RO, 
Bercoperweg 32

Oldeberkoop
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor Paasfeest 2022, Oosterwoldseweg  
t.o. nummer 47

 - voor organisatie van de Jaarmarkt 
Oldeberkoop 27 juli 2022, centrum

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Wollig Landleven fair 
Oldeberkoop 2022 op 17 april, Doevekamp    
(10-03-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 9 maart 2022, verbouw bestaand bedrijfs-
pand tot appartement, Stationsstraat 8

 - op 15 maart 2022, plaatsen handelsreclame, 
Stationsstraat 15

 - op 15 maart 2022, ombouwen garage naar 
slaapkamer, strijdig met regels RO, 
Prinsenstraat 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor kandelaberen boom, ’t Oost 52     
(10-03-2022

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Concours Hippique 
Oosterwolde 26 t/m 29 mei 2022,  
De Knolle 9 

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie plantjesmarkt van 6 t/m 9 
april 2022, Trambaan 9 – parkeerterrein    
(10-03-2022)

 - voor herdenking oorlogslachtoffers op  
4 mei 2022, Brinkplein    (16-03-2022)

Oosterwolde/Donkerbroek
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie van Rotary N381 Walk  
15 mei 2022, N381 tussen Donkerbroek en 
Oosterwolde

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

   

Vorige week waren de gemeenteraadsverkiezingen. Benieuwd hoe de drie stemdagen verliepen? 
Of wat de uitslag in Ooststellingwerf is? Lees het terug op onze liveblog:  
www.ooststellingwerf.nl/liveblog-gemeenteraadsverkiezingen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Hotel Appelscha is in Ooststellingwerf een 
grote opvanglocatie voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Bijna dagelijks komen er nieuwe 
mensen aan, het zijn Oekraïners van alle 
leeftijden. Zij komen via het Fries 
coördinatiepunt in Heerenveen in Appelscha 
terecht. In het hotel worden ze goed verzorgd 
en komen ze tot rust. In totaal kunnen er 100 
personen terecht. Ook op camping De 
Roggeberg in Appelscha zijn huisjes 
beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. 

Stichting Scala
De gemeente werkt samen met verschillende 
instanties, zoals welzijnsorganisatie Scala, om 
het de vluchtelingen zo aangenaam mogelijk te 
maken. Stichting Scala organiseert bijvoorbeeld 
activiteiten voor hen. Veel inwoners hebben 
zich aangemeld als vrijwilliger voor de 
vluchtelingen en kunnen hiervoor worden 
ingezet.  

Burgemeester Korthuis heeft de vluchtelingen 
al een aantal keren bezocht en fijne gesprekken 
met ze gehad. De mensen zijn erg dankbaar dat 
ze hier opgevangen worden. Ze laten weten dat 
ze de warme ontvangst en het medeleven van 

alle inwoners in Ooststellingwerf heel bijzonder 
vinden en erg waarderen.  

Genoeg spullen gekregen
Veel mensen bieden hulp en spullen aan. Op dit 
moment is er voldoende op voorraad. De 
gemeente en de hoteleigenaar vragen u dan ook 
vriendelijk om geen spullen meer te brengen. 
Als er specifieke spullen nodig zijn, zetten we 
dat op de website www.ooststellingwerf.nl/
oekraine. Daar leest u ook de actuele stand van 
zaken rond de opvang van vluchtelingen in 
onze gemeente. 

Onderdak bij gezinnen
Ook in Ooststellingwerf zijn er inwoners en 
gezinnen die vluchtelingen opvangen. De 
gemeente wil deze mensen bijzonder bedanken 
voor deze gastvrijheid! Het is niet niks om uw 
huis en leven zomaar te delen met 
wildvreemden, die bovendien veel hebben 
meegemaakt. 

De gemeente wil graag in contact komen met de 
gezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne 
opvangen. U kunt zich melden via e-mail 
oekraine@ooststellingwerf.nl.

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!

Opvang vluchtelingen  
uit Oekraïne

Opening Fries Doortrappen-seizoen

   

Woensdag 30 maart 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is open.

Agenda
- Beëdiging 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 woensdag 30 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 
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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


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.

Vorige week onthulde wethouder Marian Jager samen met Dick Dijkstra van Recreatieschap Drenthe het 
nieuwe wandelpaneel in Appelscha. Dit paneel is onderdeel van het wandelknooppunt netwerk van 
Recreatieschap Drenthe en geeft mooi overzicht van lange en korte wandelroutes in onze gemeente. Bij de 
onthulling waren ook vrijwilligers van TIP Appelscha aanwezig. 

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten een 
parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam 
tussen de Grindweg en de Kuinderweg en op 
het kruispunt Prikkedam-Grindweg-Twijtel-
Bercoperweg op 24 april, 8 mei en 10 juli 2022;

Dit parkeerverbod aan de openbare weg wordt 
ingesteld vanwege evenementen.

ter inzage besluit
Het verkeersbesluit wordt in de Staatcourant 
van 22 maart 2022 bekendgemaakt en ligt vanaf 
22 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis 
te Oosterwolde.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 

informatie over dit besluit, bel ons dan via 
nummer 14   0516. 

Vindt u dat het 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. 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

Het bestemmingsplan ‘Bûtenweg 7A, elsloo’ is 
door de raad vastgesteld. U kunt het vastgestelde 
bestemmingsplan (met planidentificatienummer: 
NL.IMRO.0085.BPButenweg7A-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 23 maart 
2022 en 3 mei 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 gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Een warm huis zónder aardgas: dat kan 
duurzaam met een warmtepomp. Laat je 
informeren over de mogelijkheden tijdens het 

gratis online webinar op donderdag 24 maart 
om 20.00 uur. Aanmelden kan op SA24.nl/
webinar. 

Inwoners van Ooststellingwerf kunnen 24, 25 en 
26 maart gratis compost ophalen bij de milieu-
straat in Oosterwolde. Een tijdstip reserveren is 
verplicht en u moet zelf materiaal, zoals een 
schep, meenemen om de compost op te laden. 

tijdstip op milieustraat reserveren 
Een tijdstip reserveren kan via de afvalapp van 
Omrin of www.omrin.nl (Klik op Afval regelen en 
dan Afspraak voor de milieustraat).

Gratis webinar over warmtepomp 

Gratis compost voor inwoners 
Ooststellingwerf

nieuw wandelpaneel in Appelscha

tijdelijk parkeerverbod Prikkedam

Bestemmingsplan ‘Bûtenweg 7A, elsloo’ ligt ter inzage

Zaterdag 26 maart 2022 tussen 11.00 en 
14.00 uur is de Thuisbesparen Beurs. Deze 
wordt gehouden op het gemeentehuis, 
’t Oost 11, in Oosterwolde.

Denk je na over het aanschaffen van 
zonnepanelen of het verbeteren van de isolatie in 
je huis? Ben je nieuwsgierig over warmtepompen 
of wil je vragen stellen aan iemand die zijn huis 
al heeft verduurzaamd? Kom dan naar de 
Thuisbesparen Beurs!

Op deze Beurs komen verschillende bedrijven 

bijeen die advies kunnen geven over verschei-
dene duurzame maatregelen. Zij kunnen alle 
vragen beantwoorden die inwoners hebben over 
de transitie naar een energieneutraal huis. 

Isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen, en 
waterstof; van alles komt voorbij. Daarnaast kun 
je hier meer informatie vinden over de overige 
projecten die tijdens Thuisbesparen & Wonen 
worden uitgevoerd.

Inschrijven is niet nodig. Je kunt op elk moment 
van de Beurs binnenlopen.

thuisbesparen Beurs

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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