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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

WhatsApp: 06 – 83 04 45 45

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag en vrijdag  8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur*
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
(vanaf 18 juli t/m 22  augustus gesloten na 16.30 uur.)

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 
uur terecht voor informatie over bouwen en 
bestemmingsplannen.

milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
19 aug Harry  Oosterman
 Fimke Hijlkema
 Esther Verhagen 

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.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 augustus 2019 voor bouw 

woning op het perceel Wester Es 48
- op 5 augustus 2019 voor de kap 

van een beuk met een diameter 
van 35 cm, aan de Bruggelaan ter 
hoogte van huisnummer 39. 

 De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant.

- op 5 augustus 2019 voor de kap 
van een meidoorn met een diame-
ter van 20 cm, aan de Steegde ter 
hoogte van huisnummer 21. 
De boom is dood. 

- op 5 augustus 2019 voor de kap 
van een eik met een diameter van 
50 cm, aan de Tilgrupsweg, ter 
hoogte van huisnummer 1. 
De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant. 

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het vergroten van een woning 

op het perceel Bruggelaan 42A

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
-  op 5 augustus 2019 voor de kap 

van een berk met een diameter van 
25 cm, aan de Buursterlaan, ter 
hoogte van huisnummer 33. 
De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant. 

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het verlengen van de loods op 

het perceel Oude Tramweg 8

fochteloo
melding lozing buiten inrichting
- voor de aanleg van gesloten bode-

menergiesysteem op het perceel 
Zuideinde 56H (5-8-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 5 augustus 2019 voor de kap 

van een eik met een diameter van 
30 cm, aan de Turfsteker, ter 
hoogte van huisnummer 1. 
De boom is aangetast door 
houtboorders

Verleende omgevingsvergunning
- voor het isoleren van de woning 

aan de buitenzijde op het perceel 
Blauwe Bos 4  (5-8-2019)

makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juli 2019 voor het vervangen 

dak van garage op het perceel 
Bercoperweg 47

- op 5 augustus 2019 voor de kap 
van een eik met een diameter van 
80 cm aan de Lyclamaweg, ter 
hoogte van huisnummer 35. 
De boom is bijna dood. 

- op 5 augustus 2019 aan 
De Harken, voor de kap van een 
eik met een diameter van 70 cm, 
ter hoogte van huisnummer 4. 
De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant.

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het intern verbouwen en wijzi-

gen dakopbouw van de woning 
(rijksmonument) op het perceel 
Lyclamaweg 17

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 5 augustus 2019 voor het 

verlengen tijdelijke units tijdens 
bouwperiode woning op het 
perceel Prandinga 42A

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 augustus 2019 voor het 

oprichten wagenberging op het 
perceel Kruisweg 17A

- op 5 augustus 2019 voor de kap 
van een eik met en diameter van 35 
cm, aan de Leidijk ter hoogte van 
huisnummer 1. De boom is aan-
getast door houtboorders. Er 
wordt een nieuwe boom geplant. 

melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf 

op het perceel Leidijk 42E
(2-8-2019)

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

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op 
www.voedselbankooststellingwerf.nl

Vanwege de uitvoering van groot onderhoud 
wordt het Schuinpad in Oldeberkoop van 
20 augustus t/m 18 oktober a.s. gestremd voor 
alle verkeer. 
Het betreft het Schuinpad vanaf de kruising 
Grietmansstraat tot de kruising met de 
N351.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Arjen Schimmel van de 
gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail 
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Wegstremming schuinpad in Oldeberkoop

EEN ECHTE

AFVAL TOPPER?
AFVAL TOPPER?
AFVAL TOPPER?EEN ECHTE

AFVAL TOPPER?

WORD JIJ OOK 
WORD JIJ OOK 
WORD JIJ OOK 

Net lekker gebarbecued? Doe dan na de 
barbecue alle etensresten in de biobak. 

Daar kunnen wij namelijk nog compost van 
maken. Wist je dat het as van de barbecue 

in de Sortibak hoort? Ook al het andere 
afval zoals plastic bakjes mag gewoon in 

de Sortibak. Dat kan omdat we plastic, 
metalen en drankkartonnen op een hele 

e�  ciënte manier kunnen nascheiden. 
Eigenlijk heel simpel! Meer weten om een 

echte afvaltopper te worden? 

Kijk op samenhalenwealleseruit.nl
Afval scheiden moeilijk? Echt niet! 
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