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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 

Coronacrisis

Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste 

openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op 

afspraak geopend voor dringende zaken. 

Bel voor een afspraak naar 140516. 

Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie 

over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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 
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, 
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of 
een wethouder. Voor een gesprek met de 
burgemeester of een wethouder kunt u een 
afspraak maken via 14 0516.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

 mededelingen 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.

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 

veldesdoorn ter hoogte van Bruggelaan 5 , 
met een stamdiameter van 30 cm, de boom 
staat los, er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
meidoorn ter hoogte van Nijesteegde 40, 
met een stamdiameter van 40 cm, de boom 
is dood, er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van  
7 beuken ter hoogte van Wester es 2, elk met 
een stamdiameter van 30 cm, de bomen zijn 
dood, herplant is niet nodig wan ze staan in 
een bosje

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
kers ter hoogte van Bovensteegde 18, met 
een stamdiameter van 20 cm , de boom is 
dood, er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juli  2020 voor het kappen van een 
kers ter hoogte van Bovensteegde 22, met 
een stamdiameter van 20 cm, de boom is 
dood, er wordt een nieuwe boom geplant.

- op 30 juni 2020, tijdelijke vergunning 
overnachtingen (strijdig gebruik regels RO) 
Wester Es kadastraal I 1095

Verleende omgevingsvergunning
- voor  nieuwbouw bijgebouw, Bruggelaan 55   

(29-06-2020)
- voor vergroten woning, Oosterse Es 38 

(29-06-2020)
- voor plaatsen dakopbouw, Vaart Nz 64 

(30-06-2020)
- voor plaatsen tuinhuisje met veranda 

(strijdig gebruik regels RO)   Zwaai 17 
(02-07-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 

zwarte els  ter hoogte van Feikemaweg 15, 
met een stamdiameter van 20 cm, de boom 
is dood, er wordt een nieuwe boom geplant.

- op 1 juli 2020, bouwen woning, Oude 
Tramweg , kavel 11

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juni 2020 voor het kappen van een berk 

ter hoogte van Meester Voortmanstraat 36, 
met een stamdiameter van 20 cm, er wordt 
een nieuwe boom geplant.

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juni 2020 voor het kappen van twee  

zomereiken  ter hoogte van Molenbosch 44, 
elk met een stamdiameter van 30 cm, de 
bomen  zijn dood, er worden een nieuwe 
bomen geplant;

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een Friese 

Streekmarkt op 4 juli, 1 augustus, 5 
september en 3 oktober 2020 op het Appie 
Tjalmaplein  (02-06-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op   29 juni 2020   voor  het  kappen  van 

twee  sierkersen elk met een stamdiameter 
van 25 cm  ter hoogte van  Vossehaer 15; de 
bomen  zijn dood, herplant past niet binnen 
de reconstructie ;

- op 29 juni 2020 voor het kappen  van een boom-
hazelaar met een stamdiameter  van 25 cm ter 
hoogte van Lage Haer 13, de boom past niet 
binnen de reconstructie (wijkvernieuwing);

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
veldesdoorn met een stamdiameter van  
25 cm ter hoogte van Lage Haer 13, de boom 
past niet binnen de reconstructie 
(wijkvernieuwing);

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
zomereik in het Kleindiepspark  met een 
stamdiameter van 35 cm, de boom heeft een 
ernstige scheefstand, er wordt een nieuwe 
boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
berk ter hoogte van Lijnakker 19, met een 
stamdiameter van 20 cm, de boom is dood, 
er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
zomereik ter hoogte van Prandingaweg 1, 
met een stamdiameter van 40 cm, de boom 
is dood, er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
berk ter hoogte van Stoppelmaad 7, met een 
stamdiameter van 15 cm, de boom is dood, 
er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
zomereik ter hoogte van Lage Haer 1, met 
een stamdiameter van 40 cm, de boom heeft 
zwamaantasting, er wordt een nieuwe boom 
geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van  
10 eiken aan de Houtwal ter hoogte van nrs. 
20 - 27,elk met een stamdiameter van 35 cm, 
de bomen hebben brandschade, er worden 
nieuwe bomen geplant;

- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 
zwarte els ter hoogte van Bareldsburglaan 2, 
met een diameter van 20 cm, de boom is 
dood, herplant is niet nodig want de boom 
staat in een bosje. 

- op 30 juni 2020, uitbreiden schakeltuin, 
Nanningaweg 47, kadastraal  D 1332

- op 1 juli 2020, bouw carport, Weidemaad 122

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Boekhorsterweg 19A   

(29-06-2020)
- voor plaatsen opbouw op plat dak, 

Meuleveldweg 34 (29-06-2020)
- voor vergroten woning, Buttingasingel 59   

(30-06-2020)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor  verandering van bedrijf – milieu, 

Ecomunitypark 1   (29-06-2020)

ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juni 2020 voor het kappen van een 

beuk ter hoogte van Compagnonsweg 24, 
met een stamdiameter van  40 cm, de boom 
is dood, er wordt een nieuwe boom geplant;

- op 29 juni 2002 voor het kappen  van een 
zwarte els te hoogte van Bokslootweg 1, met 
een stamdiameter van  30 cm, de boom is 
dood, er wordt een nieuwe boom geplant.

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juni 2020 voor het kappen het kappen 

van een zwarte els ter hoogte van de 
Feikemaweg 15, met een stamdiameter van 
20 cm, de boom is dood, er wordt een 
nieuwe boom geplant

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.

Vakantie welstandscommissie 

kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit 

reserveren is voorsorteren

naar de milieustraat?  
maak een afspraak
Wilt u naar de milieustraat in Oosterwolde? 
Dan moet u zich tegenwoordig van te voren 
aanmelden. Door vooraf zelf uw tijdvak te 
reserveren, voorkomen we lange wachttijden. 
Reserveren is daarmee voorsorteren. 
Sinds de coronacrisis is het druk bij de 
milieustraat aan de Nanningaweg. Veel 
inwoners ruimen op en doen spullen weg. Dit 
levert files en lange wachttijden op. 
Om dit op te lossen, werken nu met een 
tijdslotservice. Via de afvalapp of website van 
Omrin reserveert u een tijdvak, waarin u terecht 
kunt op de milieustraat. We kunnen de rij 
wachtenden alleen verkorten als iedereen een 
tijdslot reserveert. Daarom kunt u nu alleen nog 
op reservering terecht. 

Aanmelden, hoe werkt het?
Hebt u de afvalapp van Omrin al op uw 
smartphone of tablet? Dat vindt u daar een 
knop om snel en eenvoudig uw tijdslot te 
reserveren. Ook kunt u reserveren via 
www.omrin.nl/bij-mij-thuis/afval-regelen

Afvalapp downloaden
Hebt u de afvalapp nog niet? Download hem 
dan in de App store (ios) of Play store 
(Android). U reserveert via de app eenvoudig 
uw plek bij de milieustraat, maar u vindt er ook 
alle informatie over de afvalinzameling in 
Ooststellingwerf. U krijgt een seintje wanneer 
de container wordt geleegd en u vindt in de app 
hoeveel kilo restafval u heeft aangeboden. 

niet meer wachten
Reserveren is voorsorteren! U reserveert een 
tijdstip, zodat u niet hoeft te wachten. Zo 
spreiden we de bezoekers en kunnen we u 
sneller helpen. Samen halen we alles eruit - ook 
bij onze milieustraten.

Vragen?
Hebt u geen digitale mogelijkheid of lukt het 
aanmelden niet? Bel dan met SYP van Omrin, 
via 0900-210 0 215 (op werkdagen tussen  
8.00 en 17.00 uur).

Van 20 juli tot en met 9 augustus is de 
welstandscommissie met vakantie. In deze 
periode kunnen er geen lokale commissies in 
de gemeente Ooststellingwerf plaatsvinden. 
Het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden is 
wel geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. 

Wij verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel 
mogelijk op uw gebruikelijke manier op te 
sturen (post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen 
bij de behandeling aanwezig zijn, vanwege 
Corona gebeurt dit dan via teams.

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen 
vanaf 7 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 
ter inzage. 

Om deze op het gemeentehuis in te zien moet 
u – om verspreiding van het Coronavirus tegen 
te gaan een afspraak maken. Voor het maken 
van een afspraak verwijzen wij u naar  
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook bellen 
op 14 0516. 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als 
een voorbereidingsbeslissing waartegen geen 
direct bezwaar of beroep open staat.

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

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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   Afval naar de  

milieu straat brengen?

Reserveer vooraf een  

tijdvak naar keuze via  

de tijdslotseRvice  

in de AfvAlApp  

van omrin. 

snel geholpen

voorkomt files 

Gemakkelijk geregeld

Méér tijd over voor nuttiger
zaken dan 
wachten :-)

Om de rij wachtenden  

te verkorten, is bij de milieustraat een 

tijdslotservice ingevoerd. U kunt daarom 

alleen nog op afspraak uw milieustraat  

bezoeken. Zo wordt u sneller geholpen  

om uw afval goed te kunnen scheiden. 

Reserveer de tijd die u het beste  

uitkomt, dit kan heel eenvoudig via:

•  De afvalapp van Omrin (te downloaden 

via App Store of Play Store)

• De website van Omrin (www.omrin.nl)

Heeft u geen digitale mogelijkheid? 

Bel dan met de klantenservice 

van Omrin via 0900 210 0 215.

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen woonzorgvoorziening 
aan de Wrongel te Oosterwolde
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning als in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen 
voor het bouwen van een kleinschalige 
woonvorm voor dementerende ouderen aan de 
Wrongel te Oosterwolde, op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, 
sectie C, nummers 6863, 6842, 6855, 6856, 
6851, 6870. De omgevingsvergunning heeft 
besluitnummer OV-2020-2002.

Procedure
De omgevingsvergunning kan alleen worden 
verleend met toepassing van een procedure als 
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° 
Wabo. Onderdeel van deze procedure is een 
door de raad af te geven verklaring van geen 
bedenkingen. In zijn vergadering van 30 juni 
2020 heeft de raad een ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven. 

terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen 
(o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 7 
juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 ter 
inzage. Om deze op het gemeentehuis in te 
zien moet u – om verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan   een afspraak 
maken. Voor het maken van een afspraak 
verwijzen wij u naar www.ooststellingwerf.nl. U 
kunt ons ook bellen op 14 0516. 
De ontwerp-omgevingsvergunning is verder 

digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de 
landelijke website www.ruimtelijkplannen.nl/
viewer.

Zienswijze indienen
Tijdens de periode van de terinzagelegging kan 
iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een 
onderbouwde zienswijze indienen op de 
ontwerp-omgevingsvergunning en/of de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. 
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-
omgevingsvergunning kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde, onder 
vermelding van het besluitnummer en 
zaaknummer 008559346.
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen kunt u richten 
aan de gemeenteraad van de gemeente 
Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA 
Oosterwolde, onder vermelding van het 
besluitnummer en zaaknummer 008559346.
U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen 
op zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. 
Deze kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders. 

U kunt in deze periode ook mondeling een 
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken door te bellen naar 14 0516. 
Om verspreiding van het Coronavirus tegen te 
gaan vragen wij u uitdrukkelijk om bij voorkeur 
schriftelijk een zienswijze in te dienen.


