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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nanningaweg 47b
8431 AC Oosterwolde
(0900) 21 00 215

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.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

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.

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 12 oktober 2021 vanaf 19.30 uur
vindt de raadscommissie Ruimte plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis in
Oosterwolde. De publieke tribune is weer
geopend, houdt u wel rekening met de op dat
moment landelijk geldende
coronamaatregelen.
Agenda
- Uitwerking scenario’s Bosbergtoren
- Vitaliseren van vakantieparken
- Aanvraag krediet aanschaf zonnepanelen
Biosintrum
- Jaarverslag 2020 Stichting Beheer
Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
- Vaststellen bestemmingsplan VaartZuidzijde-Smidslaantje Appelscha
- Bestemmingsplan Donkerbroek West 2021
- Biosintrum (bijpraatmoment stand van
zaken)

- Omgevingswet (bijpraatmoment stand van
zaken)
Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 12 oktober
2021 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.
De commissievergadering 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).

Fit, veilig én gezellig doortrappen met de
Fiets Totaal Doortrap Dag
In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact komen met gezellige andere seniore
fietsliefhebbers. Klinkt dat als de perfecte combinatie? Dan is de Fiets Totaal Doortrap Dag misschien
wel iets voor u. Deze dag is bedoeld om samen te fietsen en meer te leren over veiligheid op de fiets.
We beginnen de dag met aandacht voor fietsen
in een groep, op- en afstappen, remmen,
lastige verkeerssituaties en fietsen op een
e-bike. Na de lunch gaan we de Doortraproute
in de gemeente fietsen onder begeleiding van
twee docenten van de Fietsersbond. Lijkt het u
leuk om mee te doen aan deze dag? Geef u
dan op door een mail te sturen naar
doortrappen@fietsersbond.nl. Deelname is gratis.

Doortrappen in Friesland
Doortrappen in Friesland is bedoeld om
senioren te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen
is goed voor de gezondheid, sociale contacten
en mobiliteit van senioren in de provincie.
Bovendien draagt het bij aan recreatie en
duurzaamheid. Het programma wordt
omarmd door de veertien Friese gemeenten en
de provincie Friesland. Kijk voor meer
informatie op www.doortrappen.nl.

Datum: donderdag 21 oktober 2021
Locatie: de Miente, Snellingerdijk 39,
Oosterwolde
Tijden: 09.30 – 15.30 uur

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

Elsloo

Oldeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 september 2021, herbouw boerderij,
Vaart Nz 53A
- op 27 september 2021, plaatsen Vodafone
Antenne-Installatie, Muldersweg kadastraal
H 296
- op 29 september 2021, bouw 3 recreatiewoningen, De Hildenberg kadastraal L 803
- op 29 september 2021, aanplant nieuw bos,
De Bult kadastraal H 309

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 september 2021, dempen sloot,
Bûtenweg 6

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 september 2021, kap beuk,
Oosterwoldseweg 29

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tijdelijke woonunit,
Scheidingsreed 2 (23-09-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor ombouwen jongveeboxen tot
paardenstalling, Noordwolderweg 4
(29-09-2021)

Haulerwijk

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 september 2021, plaatsen unit voor
kerkelijke activiteiten

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 september 2021, bouw overkapping,
tuinhuis en berging onder 1 dak, De Hegen 47
- op 21 september 2021, aanleg oprit over
water, Veengang 17A

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen golfballennet op de golfbaan,
Gruun 3 (21-09-2021)

Makkinga

Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor laden en lossen vuurwerk van 1 oktober
2021 t/m 31 januari 2022, Vaart Zz 79

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 september 2021, bouw mestbassin,
Laagduurswoude 3

Aanvraag evenementenvergunning
- Najaarswandeling op 30 oktober 2021,
Boerestreek

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor realiseren overdekte uitloop aan
bestaande dierverblijven, Abbendijk 2

Nijeberkoop

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel, Prandingaweg 6
(23-09-2021)
Verleende evenementenvergunning
- voor kermis van 29 september t/m 5 oktober
2021, De Haer 1

Aanvraag evenementenvergunning
- Congres Kansen gemeenschappelijk
landbouwbeleid 12 en 13 oktober 2021,
Ecomunitypark 1

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 september 2021, kap eik, Leidijk 1A
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel, Kruisweg 24
(21-09-2021)
Aanvraag evenementenvergunning
- Novemberfest Waskemeer 2021, Leidijk
trainingsveld

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
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Afval scheiden doe je zo!
Afval scheiden levert veel op. Veel afval wordt
gerecycled en gebruiken we opnieuw, als
grondstof voor nieuwe producten. Daarmee
krijgt afval een nuttige functie en verminderen
we het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is
daarom belangrijk dat iedereen z’n afval goed
scheidt.
Gft-afval in de biobak , oud papier in de
papierbak, glas in de glasbak, kleding en textiel
in de kledingbak, oude elektrische apparaten en
klein chemisch afval naar de milieustraat.
Huishoudelijk afval dat dan nog overblijft, doe
je in de sortibak.

Voedselbank

Van gft-afval maken wij compost en dat is weer
een mooie meststof voor jouw tuin.
Composteren kan alleen als er geen ander afval
tussen zit. Gft-afval met ander afval, wordt
afgekeurd en gaat alsnog in de verbrandingsoven. Dat is zonde! En het kost extra geld.
Door goede afvalscheiding hebben we minder
kosten, waardoor we de afvalstoffenheffing zo
laag mogelijk kunnen houden. Help je mee?

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.

Energiezuinig en
comfortabel wonen?
Doe mee met ons gratis webinar.
Wil je weten hoe je jouw woning
(in één keer of stap voor stap)
kunt isoleren, zelf je energie kunt
opwekken en zo je woning energieneutraal kunt maken?
Laat je dan inspireren tijdens het
gratis webinar ‘Energieneutraal
Verbouwen’ op do. 14 oktober of
wo. 3 november van 20.00 tot
21:00 uur.
Meld je aan op: SA24.nl/webinar
DIT WEBINAR WORDT GEORGANISEERD DOOR

Onderwerpen webinar : isoleren • ventileren • verwarmingssysteem • warmtepompen • zonnepanelen

