
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 invoer transportleiding reinwater, 

Terwisscha 7 (12-05-2022)
- voor plaatsen blokhutten, Boerestreek 23    

(18-05-2022)
- voor toestaan woonfunctie voor het pand 

- strijdig gebruik regels RO, Boerestreek 1     
(18-05-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Brocante & Streekproducten 

fair 28-5, 30-6, 28-7, 25-8, 29-9-2022, 
Boerestreekplein (17-05-2022)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen gevels woning, Oude Tramweg 7    

(18-05-2022)

Elsloo
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Vesuvius tentfeest 2 t/m 5 

juni 2022, Hoofdweg 29 sportpark
(17-05-2022)

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Snikkerun op 2 juli 2022, 

Scheidingsreed 1 (16-05-2022)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen kap woning, Van 

Brederodestraat 8A (17-05-2022)
- voor herbouw berging/carport, Lyclamaweg 11E 

(17-05-2022)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Wolvegasterweg 41     

(18-05-2022)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw 6 zorgappartementen (wijziging 

verleende vergunning), 't Oost 60 t/m 60E    
(17-05-2022)

- voor vergroten woning, Brugkampweg 6    
(16-05-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor nieuwbouw garageboxen, Venekoterweg 

38C 01 t/m 38C 22

- voor bouw 9 grondgebonden woningen, 
Nanningaweg 19, 19A, 20, 21, 21A en 
Wrongel 55, 57, 59, 61

- voor vergroten sportcomplex, Veenhofweg 1

Melding Activiteitenbesluit
- voor plaatsen mestsilo, Weperpolder 16     

(12-05-2022)

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

   

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 27 mei en maandag 6 juni (tweede 
Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten. Op donderdag 26 mei en 
maandag 6 juni is de milieustraat ook gesloten.

Aangepaste openingstijden 

Vanaf maandag 30 mei wordt er op 
verschillende plekken in de gemeente gewerkt 
aan het riool. Dit duurt tot eind juli. 

Als er bij u in de straat aan het riool gewerkt 

wordt, krijgt u een brief met meer informatie in 
de brievenbus. Kijk voor meer informatie over 
het werk en een overzicht van de straten op 
www.ooststellingwerf.nl/rioolwerkzaamheden. 

Heb je een nieuw paspoort of nieuwe 
identiteitskaart nodig? Maak dan een afspraak. 
Ook als je reisdocument binnenkort pas 
verloopt, kan je nu alvast een afspraak maken 
om deze op tijd te vervangen. 
Maak online een afspraak via 

www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken of bel 
naar 14 0516. 

Op onze website staat meer informatie over het 
aanvragen van reisdocumenten voor kinderen 
en spoedaanvragen. 

De website www.plekvoortalent.nl is dé 
verzamelplaats van vacatures voor vrijwilligers 
in de gemeente Ooststellingwerf. Neem een 
kijkje of maak een afspraak met één van de 
medewerkers. Samen bespreken jullie jouw 
talenten en de mogelijkheden. Plek voor Talent 
denkt graag met je mee en ondersteunt je bij 
jouw zoektocht naar passend vrijwilligerswerk.  

Neem voor meer informatie contact met Plek 
voor Talent via plekvoortalent@scala-welzijn.nl 
of bel met 0516-567220. 

Op www.plekvoortalent.nl vind je een overzicht 
van alle beschikbare vrijwilligersvacatures. 

Rioolwerkzaamheden 

Vakantie gepland? Regel op tijd je 
reisdocument! 

Vrijwilliger worden? Kijk op Plek 
voor Talent!    

Besluit op aanvraag voor het wijzigen van de 
bestaande omgevingsvergunning nr. 
OV-2021-3141, bouwen 6 (zorg)
appartementen ’t Oost 60 te Oosterwolde.

Ondergeschikte wijziging bestaande 
omgevingsvergunning. 

De stukken liggen vanaf 25 mei 2022 tot en 
met 5 juli 2020 ter inzage. Om de stukken in 
te zien moet u een afspraak maken. Voor het 
maken van een afspraak verwijzen wij u naar 
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook 
bellen op 14 0516. 

Vanwege een aanhangig hoger beroep inzake 
het besluit met nummer OV-2021-3141 kan 
gedurende de bovengenoemde termijn van 
terinzagelegging rechtstreeks beroep 
ingesteld worden tegen dit wijzigingsbesluit 
bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag), onder vermelding van 
zaaknummer 202200737/1/R3.

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

Bekendmaking besluit omgevingsvergunning

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 gesloten

Vrijdag gesloten

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

Inloopspreekuur

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur

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

