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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nanningaweg 47b
8431 AC Oosterwolde
(0900) 21 00 215

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.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

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.

Ontwerpbestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha

Openbare themabijeenkomsten

Het ontwerpbestemmingsplan Muldersweg 3
Appelscha ligt vanaf 9 april 2021 tot en met
20 mei 2021 ter inzage.

openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPMuldersweg3-ON01) inzien tijdens de

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt
de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl.

Dinsdag 13 april 2021 vinden digitale
themabijeenkomsten plaats. Deze
bijeenkomsten zijn in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen alleen online te volgen.
De publieke tribune is gesloten. De themabijeenkomsten zijn wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk. Eventuele presentaties

van deze bijeenkomsten worden op de
website geplaatst.
19.00 – 19.45 uur Omgevingswet
20.00 – 20.45 uur Aandachtsgebieden
21.00 – 21.45 uur Bosbergtoren

Gezamenlijke passie groeit uit tot Boeren in het Bos
ons hierbij” vertelt Mariska enthousiast.
Volgens de onderneemster kan Boeren in het
Bos vergeleken worden met een boerenbedrijf
zoals dat vroeger gerund werd. “Ook wij
hebben varkens, koeien, kippen, ganzen en
schapen. Allemaal supernuttige dieren.”
Het tweetal onderzoekt hoe ze de dieren zo
efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Zo voeren
de runderen en schapen ‘maaiwerkzaamheden’
uit en ploegen de varkens het land om. “Ons
streven is om zo min mogelijk machines te
gebruiken.”

Richard van Pelt en Mariska Slot krijgen bij het runnen van hun boerderij onder andere hulp van de varkens.
Landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop maakt een bijzondere ontwikkeling door. Van landbouwgrond
wordt natuur gemaakt en in de natuur gaat voedsel geproduceerd worden. Dit met behulp van allerlei
soort boerderijdieren. Drijvende kracht achter het project zijn Richard van Pelt en Mariska Slot. Ze
hebben beiden een grote passie voor veeteelt en natuur. Met hun onderneming Boeren in het Bos
laten ze zien dat deze liefdes heel goed samengaan. De gemeente Ooststellingwerf en de provincie
Fryslân ondersteunen de ontwikkelingen.
“Je kunt vee heel goed natuurlijk houden. Een
prima alternatief voor de huidige veeteelt”
steekt Mariska van wal. Vier jaar geleden
leerde ze Richard kennen. Hij was meer dan
vijftien jaar rechercheur bij de politie en zij
jarenlang zelfstandig projectmanager. Hun
hart lag altijd al bij de dieren en de natuur.
“Allebei hadden we het gevoel dat veehouderij

Mededelingen

echt anders moet kunnen”, vertelt Mariska.
Goed te combineren
Zowel zakelijk als privé sloeg de vonk over. Niet
veel later werd Boeren in het Bos geboren. Ze
laten hiermee zien dat het runnen van een
boerderij heel goed te combineren valt met het
behoud van natuur. “In de natuur kun je zelfs
prima voedsel produceren. En de dieren helpen

Scheiding verdwijnt
Het levert een bijzonder beeld op. Zo lopen er
in het bos, behorend bij landgoed Boschhoeve,
koeien en varkens vrij rond. “De scherpe
scheiding tussen weide, akkers en bos laten we
langzaam verdwijnen. Hierdoor ontstaat nog
meer biodiversiteit” legt Mariska uit, “En dat
alles zonder bestrijdingsmiddelen, kunstmest
of andere niet-natuurlijke middelen.”
Naast de opbrengst uit vlees wil het duo ook
fruit, groenten en noten op een natuurlijk
manier produceren. Hierop is het initiatief
BOERbossen gestart. Doel is om toekomstige
houtproductiebossen multifunctioneel te
maken door er voedsel te produceren voor
mens en dier.
Voedselbos
Inmiddels is met behulp van subsidie vanuit de

provincie Fryslân een eerste voedselbos in
Elsloo gerealiseerd. Ondersteuning vanuit het
Biobased Economy-programma van de
gemeente Ooststellingwerf heeft er toe geleid
dat de ontwikkeling van dit voedselbos enorm
is versneld. “Het heeft ons onder andere de
mogelijkheid gegeven om het Louis Bolk
Instituut onderzoek te laten doen naar het
verdienmodel. Daarnaast konden we hulp
inschakelen voor het uitdunnen van het stuk
bos. We hebben er nu al meer dan drieduizend
planten staan. Dat is fantastisch, want hoe
eerder we konden planten, hoe eerder we
kunnen gaan oogsten. We zijn dan ook erg blij
dat we met ons bedrijf in Ooststellingwerf
terecht zijn gekomen. Duurzaamheid is in deze
gemeente een belangrijk item en dat past goed
bij wat wij doen.”
Inspiratiebron
Door op het bedrijf allerlei voorbeelden te
ontwikkelen, zoals het Voedselbos, een
agroforestry-project en het op een natuurlijke
manier inzetten van dieren, hopen Richard en
Mariska een voorbeeld voor anderen te zijn.
“We verzorgen onder andere cursussen en
rondleidingen op het landgoed. We hebben al
een heleboel boeren, en mensen die dit in de
achtertuin willen doen, kunnen helpen om iets
voor zichzelf te starten. Puur door als
inspiratiebron te dienen. Die rol willen we dan
ook zeker in de toekomst blijven vervullen. We
willen graag laten zien hoe het ook anders kan.”

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

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

Elsloo

Makkinga

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 maart 2021, vergroten ligboxenstal, De
Bult 6
- op 29 maart 2021, wijziging situatietekening
van reeds verleende vergunning,
Industrieweg 8S1 t/m 16, 8T1 t/m 16, 8U1
t/m 20
- op 31 maart 2021, aanpassen pand (strijdig
gebruik regels RO), Vaart Nz 80

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 maart 2021, bouwen woning,
Kloosterweg Kadastraal F 1079

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 maart 2021, vergroten bijgebouw, Van
Brederodestraat 4
- op 29 maart 2021, dempen sloot,
Laagduurswoude 4

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 maart 2021, vergroten woning,
Vicariestraat 14
- op 29 maart 2021, vergroten loods (strijdig
gebruik regels RO), Oude Tramweg 4

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 maart 2021, verbouw woning,
Zwetteweg 1
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen bovenbouw jongveestal,
Zwetteweg 30 (01-04-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 maart 2021, vergroten recreatiewoning,
Molenbosch 34

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 maart 2021, vergroten woning, Drie
Stellingenweg 11

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden appartement, Nanningaweg 3
(31-03-2021)

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 maart 2021, bouw woning, Kruisweg 27

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
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Extra route voor ophalen GFT-afval
in en rond Fochteloo

Betalen aanslag gemeentelijke
belastingen 2021

Steeds meer mensen scheiden hun afval goed.
De gemeente en Omrin merken dat doordat er
meer GFT-afval wordt aangeboden in de biobak.
Een goede ontwikkeling! Om de bestaande
inzamelroutes voor GFT-afval te ontlasten komt
er een route bij.

Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke
belastingen 2021 verzonden.

Door van alle routes een paar adressen te
nemen ontstaat er een nieuwe route. Dit zorgt
ervoor dat het GFT-afval in één ophaalronde in
de vuilniswagen past.
In en rond Fochteloo komt er vanaf maandag

12 april een route bij met bijna 1600 adressen.
Voor een aantal inwoners betekent het dat zij op
een andere dag hun GFT-bak moeten aanbieden.
Zij hebben hierover een brief ontvangen.
De nieuwe en actuele inzameldata staan in de
gratis Afvalapp en in de afvalkalender van
Omrin op: www.omrin.nl.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met SYP, het Service
Ynformaasje Punt van Omrin: syp@omrin.nl of
0900-210 0 215, bereikbaar tijdens kantooruren.

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.

Betaalt u de aanslag zelf?
U kunt dan betalen in 2 termijnen. De eerste
helft vóór 31 maart 2021 en de tweede helft vóór
31 mei 2021. Let er op dat u bij de overschrijving
het juiste aanslagnummer vermeld!
Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het bedrag in maximaal 10 termijnen
automatisch van uw rekening afgeschreven.
De eerste termijn is inmiddels afgeschreven op
31 maart 2021. De volgende termijnen worden
op de laatste dag van de maand afgeschreven.
Dit lukt alleen wanneer er voldoende saldo op
de rekening staat.
Wilt u alsnog overstappen op automatische
incasso?
Dat kan uiteraard. U kunt dit regelen via de

website van de gemeente. Wanneer u dit doet
vóór 22 april 2021 vindt de eerste afschrijving
plaats op 30 april en de laatste op 31 december
(= 9 termijnen).
Kunt u de aanslag niet betalen?
Wanneer uw inkomen rond bijstandsniveau ligt
komt u misschien voor kwijtschelding in
aanmerking. Voorwaarde is wel dat u verder
geen vermogen heeft (bijvoorbeeld een dure
auto, eigen woning, te hoog banksaldo).
Informatie over kwijtschelding en het
aanvraagformulier kunt u terugvinden op de
website van de gemeente.
Heeft u nog vragen?
Raadpleeg eerst de website van de gemeente
voor informatie. Kunt u niet vinden wat u zoekt,
neem dan gerust contact met ons op.
Telefoon: 140516
E-mail: invordering@owo-gemeenten.nl

