
 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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 augustus 2021, plaatsen ingang 

Dorpskamer, Riemsoord 140  K001
- op 30 augustus 2021, plaatsen aanbouw op 

garage, Boslaan 27
- op 30 augustus 2021, realiseren paardenbak, 

Wester Es 29
- op 3 september 2021, verbouwen woning,  

Vaart Nz 5
- op 8 september 2021, plaatsen 

monomestvergisting, De Bult 6

Verleende omgevingsvergunning
- voor  vergroten woning, Schapendrift 42  

Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor wijzigen leidinggevenden D&H 

vergunningen, Vaart Zz 47 (07-09-2021)

Verleende evenementenvergunning
- voor organiseren Roggebergloop 4 

september 2021, De Roggeberg

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 augustus 2021, bouwen woning, 

Oude Tramweg 13
- op 1 september 2021, bouwen woning, 

Oude Tramweg 11

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 augustus 2021, herstellen klokkenstoel 

(rijksmonument), Zuideinde 28A

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 september 2021, saneren gedeelte 

schuur, Fenneweg 1
- op 6 september 2021, vergroten woning, 

Scheidingsreed 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw ligboxenstal en VVGB, 

Koumansburg 9 (08-09-2021)

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning
- voor organiseren Buurt bbq 11 september, 
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Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen dakgoten, Bercoperweg 7   

(07-09-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 september 2021, verwijderen 

schoorsteen, Wolvegasterweg 61

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 augustus 2021, vergroten chalet , 

Weperpolder 33 A 64
- op 31 augustus 2021, kappen bomen op 

terrein en 1 dennenboom, Prakkenlaan 42
- op 7 september 2021, wijzigen voorgevel, 

Prandingaweg 6

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen reclame, Brinkstraat 5A 

(03-09-2021)
- voor wijzigen bestemming naar perifere 

detailhandel - strijdig gebruik regels RO, 
Veengang 17A (03-09-2021)

- voor oprichten autobedrijf, Venekoterweg 38D 
(08-09-2021)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 september 2021, wijzigen voorgevel, 

Kruisweg 24
- op 6 september 2021, plaatsen tijdelijk 

flexhuis, Leidijk kadastraal K 1461

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
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.

   Openbare themabijeenkomst
Dinsdag 21 september 2021 vindt een hybride 
themabijeenkomst plaats. De thema-
bijeenkomst is openbaar, maar vanwege de 
coronamaatregelen alleen online te volgen. 
Een eventuele presentatie van deze 

bijeenkomst wordt op de website geplaatst.

19:00 – 20:45 uur Omgevingsvisie
21:00 – 21:45 uur Fusie van het   
 Stellingwerfcollege

Werkzaamheden brug Venekoten 

Wegwerkzaamheden N381 23 september 

Wildcamera’s groot succes

Bevolkingsonderzoek in 
Ooststellingwerf

Maandag 6 september begon de Provincie 
Fryslân met de werkzaamheden aan de brug 
Venekoten in Oosterwolde. De brug is gebouwd 
in 1964 en voldeed niet meer aan de huidige 
eisen. Ook op andere plaatsen verbeteren ze de 
N919. Zo passen ze het kruispunt Houtwal en 

rotonde Molenweg aan en is de Venekoterweg 
toe aan groot onderhoud.
Kijk op www.fryslan.frl/n919 voor meer 
informatie over de planning en hinder van de 
werkzaamheden.

Van 23 september 20.00 uur tot 24 september 
05.00 uur is de N381 vanaf Oosterwolde tot de 
grens met de provincie Drenthe afgesloten voor 
alle verkeer. De provincie Fryslân verricht 

tijdens de afsluiting onderhoud aan de bermen 
en sloten. Het verkeer wordt via borden langs 
de weg omgeleid via de N919, N373 of N371.

De aanmeldingen voor het wildcamera project 
stromen binnen. Hier zijn we heel blij mee! De 
eerste groep is deze week zelfs al van start 
gegaan. Daarom hebben we extra camera’s 
besteld. Gezien het grote aantal aanmeldingen 

wordt iedereen die zich nu nog opgeeft op een 
wachtlijst geplaatst. Heb je nog geen reactie 
van ons ontvangen, maar je al wel aangemeld? 
Nog even geduld. Op het moment zijn we bezig 
om alle aanmeldingen te verwerken.

Vanaf 17 september kunnen vrouwen uit 
Makkinga en Donkerbroek van 50 t/m 75 jaar 
weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Om wachttijden te verkleinen 
worden zij uitgenodigd in Oosterwolde. Het 
mobiele onderzoekscentrum staat tot medio 
november op het parkeerterrein bij 
Sportcentrum Boekhorst in Oosterwolde. Het 
onderzoekscentrum gaat tussendoor nog 
richting Vlieland waar ze van 23 t/m 27 oktober 
zullen staan, hierna komen ze weer terug in 
Oosterwolde. 

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 
twee jaar uit te nodigen voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt 
door een tekort aan personeel bij 
bevolkingsonderzoek Noord. Daarom is 
besloten de periode tussen twee uitnodigingen 
tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. 

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende 
maatregelen genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen. 
Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en 

de aansluitende zorg veilig en met goede 
kwaliteit worden georganiseerd. 

Bevolkingsonderzoek
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De 
meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen 
alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een 
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker.

Het onderzoek bestaat uit het maken van 
röntgenfoto’s van beide borsten, een 
mammografie. De foto’s worden gemaakt door 
speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee 
screeningsradiologen beoordelen de 
röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte 
afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is 
gratis en vrijwillig.

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek 
borstkanker kunt u vinden op 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 
U kunt ook bellen met de informatielijn van 
Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 
050 – 520 88 99, op werkdagen bereikbaar van 
09:00 tot 17:00 uur.
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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.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


Maak de beste versie van jezelf
Wat vindt u belangrijk?
Reageer op de richtingen voor de nieuwe woon(zorg)visie

Dringend behoefte aan meer burgerhulpverleners

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en ga je nu even 
niet naar school, heb je en tussenjaar of zoek je 
een baan? Dan is MDt ‘Zoek het uit!’ 
misschien iets voor jou!  

Tijdens Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
‘Zoek het uit!’ ga je 3 dagen per week aan de 
slag met een groep van maximaal 15 jongeren 
en 2 jongerencoaches. Je ontdekt jouw talent, 
wat jij voor anderen kan betekenen en ontmoet 
nieuwe mensen. En dat is enorm goed voor je 
toekomst. Je kan dit na schooltijd of werk doen, 

maar ook al je (tijdelijk) niet naar school gaat of 
een baan zoekt. Er is altijd een fysieke plek waar 
je naar toe gaat om aan de slag te gaan, samen 
met andere jongeren.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.mdt.frl. 
Enthousiast? Meld je aan via het contact-
formulier op de website, bel of app jongeren-
coach Nadia 06-39692209 of stuur een mail 
naar zoekhetuit@mdt.frl. Aanmelden kan tot en 
met 21 september.

U wilt misschien uw leven lang in uw huidige 
woning blijven wonen. Of u of uw kinderen 
willen graag in een specifiek dorp wonen, maar 
dit lukt niet omdat er geen woningen 
beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat u op zoek 
bent naar een heel andere manier van wonen en 
u wilt dat de gemeente daarin meedenkt.

Voor de zomer hebben we op verschillende 
manieren onze inwoners betrokken bij de 
nieuwe woonvisie. Een enquête leverde meer 
dan 400 reacties op. Daarnaast zijn twee 
bijeenkomsten georganiseerd. We hebben 
verschillende partijen gesproken die betrokken 

zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals 
marktpartijen. Omdat wonen met zorg de 
komende jaren een grotere rol gaat spelen, 
hebben we ook gesproken met zorg-
organisaties. Deze informatie vormt de basis 
voor onze woon(zorg)visie. We willen deze 
graag met u bespreken op het gemeentehuis.

Datum:  woensdag 22 september
tijd: 19.00 - 21.00 uur
locatie:  gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11

Aanmelden kan via: www.ooststellingwerf.nl/
woonvisie. 

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Waarin we vastleggen wat we de komende jaren 
gaan doen op het gebied van wonen. Hierover willen we met u in gesprek.

AED staat voor Automatische Externe 
Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat 
dat het hartritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. De inzet van een AED en het 
starten van reanimatie binnen 6 minuten, doet 
de overlevingskans van iemand enorm 
toenemen. Ooststellingwerf telt inmiddels 
zo’n honderd AED’s. “Per AED zouden er 
ongeveer tien burgerhulpverleners moeten 
zijn”, vertelt de inwoner van Appelscha. “Voor 
Ooststellingwerf kom je dus op duizend 
burgerhulpverleners, maar helaas hebben wij 
die niet. We zitten amper op de helft.”

HartslagNu
Dankzij de investering van plaatselijk 
belangen, verenigingen, organisaties, 
bedrijven en budget van de gemeente, heeft de 
gemeente Ooststellingwerf de hoogste AED-
dichtheid in de regio. In totaal zijn zo’n tachtig 

apparaten in de gemeente aangesloten bij 
HartslagNu; het reanimatie oproepsysteem 
van Nederland. Belt iemand 112 met het 
vermoeden van een hartstilstand, dan roept 
HartslagNu automatisch burgerhulpverleners 
op in de buurt van het slachtoffer. Op dit 
moment is er in Ooststellingwerf een groot 
tekort aan vrijwilligers die kunnen reanimeren. 
“Voor een fijnmazig netwerk zijn er zo’n 
vijfhonderd extra burgerhulpverleners nodig”, 
legt Nijholt uit.
Bij een melding krijgen de burgerhulpverleners 
in de buurt een oproep op hun telefoon. In 
deze oproep staat of ze direct naar het 
slachtoffer gaan om te reanimeren of eerst een 
AED ophalen. “Hoe meer mensen zich 
aanmelden bij HartslagNu, hoe groter de kans 
voor het slachtoffer”, zegt burgerhulpverlener 
Wietze Akkerman uit Oldeberkoop. “Samen 
sta je er niet alleen voor.”

Aanmelden
Het aantal keren dat je in een noodsituatie 
wordt opgeroepen, is volgens Akkerman laag. 
“Maar is er een oproep, dan moeten er wel 
voldoende mensen zijn. Wees daarom niet 
angstig of onzeker en meld je alsjeblieft bij 
HartslagNu aan. Als je niets doet, weet je zeker 
dat het fout gaat.”
Sytske Kok uit Donkerbroek is het daar roerend 
mee eens. Twee jaar geleden behaalde ze voor 
haar eigen kapsalon een BHV-diploma. “Altijd 
een fijn idee als je voor mensen klaar kunt 
staan, vooral in een noodsituatie.” Na het 
behalen van het certificaat meldde ze zich ook 
aan bij HartslagNu. “Best spannend. Stel je 
krijgt een oproep en het lukt niet om iemand te 
redden? Maar aan de andere kant; als je niets 
doet, gaat het sowieso fout. Meld je dus 
gewoon aan.”
Als iedere inwoner die kan reanimeren zich 
aanmeldt bij HartslagNu, dan kan er volgens 
Nijholt al een grote slag gemaakt worden. 
“BHV’ers, medewerkers in de zorg, bij de 
brandweer of politie… kun je reanimeren, meld 
je dan aan. Samenwerking redt levens”, 
benadrukt Nijholt. Burgerhulpverleners zijn 
gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de 

ambulance. “Cruciale minuten waarin je als 
burgerhulpverlener een mensenleven kan 
redden”, zegt Jannie Tiemes uit Appelscha. In 
het dagelijks leven is ze verpleegkundige. “Ik 
heb dus een zorghart, maar eigenlijk zou 
iedereen moeten kunnen reanimeren. Iedereen 
kan een hartstilstand overkomen, ook in je 
eigen omgeving, je naasten. Het is fijn dat je 
dan weet wat je moet doen.”
Door de investering in HartslagNu is de 
overlevingskans bij een hartaanval inmiddels 
gestegen van 9% naar 25%. “Mooie cijfers, 
maar het kan nog beter. Help dus ook je 
omgeving en word burgerhulpverlener”, 
benadrukt Nijholt. 

Cursus
Wie niet kan reanimeren, kan zich aanmelden 
voor een reanimatiecursus. Kosten daarvan zijn 
ongeveer twintig euro. “Reanimeren is makkelijk 
te leren”, vertelt Nijholt. “In maximaal 2,5 uur 
leer je een hartstilstand te herkennen, hart-
massage te geven, mond-op-mondbeademing 
en een AED te gebruiken.” Voor meer informatie 
en aanmelden, kijk op de website  
www.hartveiligooststellingwerf.nl of stuur een 
e-mail naar hartveiligooststellingwerf@gmail.com.

Door de inzet van onder andere plaatselijk belangen en bewonerscommissies is het aantal AeD’s in 
de gemeente Ooststellingwerf de afgelopen jaren flink uitgebreid. Alleen kunnen nog niet alle 
inwoners van de gemeente rekenen op hulp van een burgerhulpverlener met een AeD. “De 
uitbreiding van het aantal AeD’s is een mooie ontwikkeling, alleen is er nu nog dringend behoefte 
aan meer burgerhulpverleners”, zegt Bart Nijholt, voorzitter van de kerngroep Hartveilig 
Ooststellingwerf.

Julia (19)- ‘Ik was nog nooit in een bejaardenhuis geweest. We bakten pannenkoeken voor de bewoners 
en organiseerden een borrel. Het voelde enorm dankbaar om anderen een leuke dag te laten beleven.’  

Afvalrekening gemist?
Had je de afvalrekening 
al verwacht? Deze krijg 
je nu één keer per jaar: 
eind februari. Dus niet 
meer drie keer per jaar. 
Heb je hierover vragen? 
Bel ons op telefoon-
nummer 14 0516 en 
vraag naar de afdeling 
heffen.
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Bart Nijholt:
”samenwerking redt levens”

”Reanimeren is makkelijk te leren”

jannie tiemes:
”iedereen zou moeten kunnen reanimeren”

”Cruciale minuten waarin je als burger-
hulpverlener een mensenleven kan redden”

Wietze Akkerman::
”samen sta je er niet alleen voor”

”Hoe meer mensen zich aanmelden bij 
HartslagNu, hoe groter de kans voor het 
slachtoffer”

sytske kok:
”Als je niets doet, gaat het sowieso fout”

”Altijd een fijn idee als je voor mensen klaar 
kunt staan”


