
 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 gedeeltelijk vervangen pand, 

Boerestreek 21 (5-4-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Gezamenlijke Aftrap 

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 11 
mei 2022

Ontheffing APV
- voor verbranden oogstafval, takken, 

snoeihout  paasvuur, Bruggelaan 60 
(5-4-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie kermis 25 t/m 29 mei 2022, 

Boerestreek (6-4-2022)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen paardenstalling, Hanestreek 7    

(4-4-2022)

Fochteloo
Ontheffing APV
- voor verbranden takken, snoeihout e.d. 17 

april 2022  1e Paasdag, Verlaat 1   (5-4-2022)

Haule
Ontheffing APV
- voor verbranden takken, snoeiafval op 1e of  

2e Paasdag 2022, Dorpsstraat 81

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw bedrijfspand, Slotemaker de 

Bruïneweg 7 (5-4-2022)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen bedrijfsbestemming naar 

woonbestemming, Oosterwoldseweg 1      
(31-3-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Dodenherdenking 4 mei 

2022, Pastoorslaantje, begraafplaats
- voor organisatie Friese Streekmarkt 7 mei 

2022, Appie Tjalmaplein en 
Oosterwoldseweg

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor nieuwbouw woning, Albert Berendshof 8    

(5-4-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Gezamenlijke Aftrap 

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 11 
mei 2022

- voor organisatie verjaardagsfeest, 
Venekoterweg 4

- voor organisatie Avondmarkt Festival 10 en 1 
juni 2022, Parkeerterrein Dertien Aprilstraat

Ontheffing APV
- voor verbranden takken en snoeihout – 

paasvuur 17 april 2022, Hoogeduurswoude 
tussen nr. 1 en Buttinga nr. 14 weiland 
(5-4-2022)

- voor organisatie paasvuur 17 april 2022, 
weiland achter Weperpolder 4

Waskemeer 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Boeldag 21 mei 2022, 

Meester van Hasseltweg - ged. De Kromten

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

      

Dinsdag 19 april 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda
- Benoemingen
Hamerstukken:
- Ontwerp-omgevingsvergunning Frankrijk 4 

te Nijeberkoop
- Gedragscode integriteit raadsleden 2022 

Ooststellingwerf

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 19 april 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 via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en  
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (tweede paasdag) zijn het 
gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten. Op maandag 18 april is de milieustraat ook 
gesloten.  

Gemeenteraadsvergadering Aangepaste openingstijden 

Zo’n 300 bezoekers waren zaterdag 26 mart bij 
de Thuisbesparen Beurs in het gemeentehuis. Ze 
kregen advies om hun huis te verduurzamen of 
energie te besparen. 

Wil jij ook energie besparen? Doe mee aan 
een van onze acties. Meer info staat op 
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen. 

Burgemeester Korthuis heeft besloten een 
woning aan de Zwetteweg 34 te Haule te sluiten 
na vondst van een hennepkwekerij en het 
aantreffen van drugs welke vermeld staan op lijst 
1 behorende bij de Opiumwet. De woning is op 
grond van artikel 13b van de Opiumwet (Wet 
Damocles) en met inachtneming van de 
Beleidsregel “Handhavingsbeleid op artikel 13b 
Opiumwet”, vanaf 11 april 2022 voor twee  
maanden gesloten. Gedurende deze periode kan 
de woning niet gebruikt en betreden worden.
Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente 
Ooststellingwerf een eind maken aan 
drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze 
locatie. De sluiting gebeurt op basis van de 
Opiumwet. Deze wet biedt de burgemeester de 
mogelijkheid drugspanden te sluiten.

Gevaarlijk
Hennep telen en het in bezit hebben van 
voorraden drugs welke vermeld staan op lijst 1 
behorende bij de Opiumwet is een misdrijf en 
dus strafbaar. Ook zorgen illegale hennepplan-
tages voor brandgevaar, ontploffing en waterlast 
en daarmee voor risico’s voor de omwonenden. 
Daarom werkt de gemeente Ooststellingwerf 
actief samen met onder andere de politie en 
brandweer om hennepteelt tegen te gaan.

Help mee hennepkwekerijen en drugspanden te 
bestrijden!
Denkt u dat er een hennepkwekerij of een 
drugspand in uw buurt zit? Meld verdachte 
situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Het herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan 
‘Motorcrossterrein De Prikkedam’ is op 9 maart 
2022 met een herstelbesluit door de raad 
gewijzigd vastgesteld. U kunt het vastgestelde 
bestemmingsplan (met planidentificatienummer: 
NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VG02) 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 14 april en  
25 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.

Sinds het voorjaar van 2021 werkt de Provincie 
Fryslân aan de N919. Een gedeelte van de 
werkzaamheden is nu klaar. De komende tijd 
gaat de provincie bezig met de werkzaamheden 
aan de Venekoterbrug, het kruispunt Houtwal, 
de rotonde Molenweg en onderhoud aan de 
Schottelenburgweg en ’t Oost. Alle 
werkzaamheden worden gecombineerd om 
minder overlast te veroorzaken.

Maandag 11 april start de provincie met de 
aanleg van het nieuwe kruispunt Houtwal en 
rotonde Molenweg. Tegelijkertijd wordt er 
onderhoud uitgevoerd aan de 

Schottelenburgweg en ’t Oost. Het kruispunt 
Houtwal, de rotonde Molenweg en de 
Schottelenburgweg zijn van 11 t/m 29 april 
volledig afgesloten voor alle verkeer.
Tijdens de afsluitingen rijdt het verkeer via de 
N373, de N371 en de N381. Fietsers kunnen 
gebruik maken van een tijdelijke brug en de 
Houtwal. Als alles volgens planning gaat, dan 
zijn de werkzaamheden in juni helemaal klaar.
Opmerkingen, vragen of klachten? Bel 058 - 292 
59 25, van maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren. Of mail naar provincie@fryslan.frl. 
Meer informatie kun je vinden op  
fryslan.frl/n919-oosterwolde.

Thuisbesparen Beurs 

Sluiting woning in Haule

Vaststelling herstelbesluit 

Volgende fase werkzaamheden N919 Oosterwolde
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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.


