
Maandag  7 oktober 2019 vergadert vanaf 
19.30 uur de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
-  Bestemmingsplan Motorcrossterrein  

De Prikkedam

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk maandag 7 oktober 

2019 12.00 uur melden bij de griffier, via  
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Raadsvergadering 

Gebiedsteam gesloten op 14 oktober 2019

Voedselbank

Dinsdag 1 oktober 2019 | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

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. 

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?
7 oktober  Marcel Bos
14 oktober Fimke Hijlkema 
14 oktober  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
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de woning , 

Bruggelaan 42A (26-09-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van de oriënta-

tieloop op 25, 26 en 27 oktober, 
Boerestreekplein (26-09-2019)

- voor  het houden van een  
moutainbike toertocht, deels door 
Ooststellingwerf op 19 oktober 
2019. Met gebruik van de 
Boerestreek als startplaats

Elsloo
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het 

bedrijf, Kloosterweg 3 (23-09-2019)

Melding Lozing buiten inrichting
- voor het aanleggen van een geslo-

ten bodemenergiesysteem, 
Bûtenweg 8 (25-09-2019)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het renoveren en nieuwbouw 

veestalling/werktuigenberging, 
Elleboogsvaart 12 (26-09-2019)

Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het 

bedrijf, Elleboogsvaart 12
 (25-09-2019)

Langedijke
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het bouwen van een woning, 

Meester van der Waldijk 18 
(18-09-2019)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor het intern verbouwen en wijzi-

gen dakopbouw van de woning 
(rijksmonument), Lyclamaweg 17   
(26-09-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 september 2019 voor het 

uitvoeren van wijzigingen als 
gevolg  van wijzigen  tijdens de 
bouw, Weperpolder 113

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van bomen aan de 

Nanningaweg , ter hoogte van 
huisnummer 47 (30 -09-2019)

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning 
- voor het oprichten van een wagen-

berging, Kruisweg 17A (26-09-2019)

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

De P10, een samenwerkingsver-
band van twintig plattelandsge-
meenten, organiseert de jaarlijkse 
Henk Aalderink-prijs. Zij zijn op 
zoek naar de parels van het platte-
land. Een parel is een plek die het 
bezoeken waard is, een energiek 
evenement of een bruisend initia-
tief. Bij voorkeur is de parel door 
dorpen of groepen inwoners zelf 
geïnitieerd. Meld jouw parel aan 
voor 11 oktober 2019! 
De meest indrukwekkende parel 
wint de prijs en krijgt € 2.500! Voor 
meer informatie en aanmelden kijk 
op www.p-10.nl/ha-prijs. 

Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf 
goede initiatieven verder helpen. Heb jij een 
goed idee of initiatief? Waar meerdere mensen 
wat aan hebben? Dan kun je t/m 11 oktober 
2019 jouw idee indienen bij Het Fonds!

Laat jouw idee aan de adviescommissie zien!
Wil je jouw aanvraag toelichten aan de advies-
commissie? Dat kan door middel van een  
filmpje! Dat filmpje lever je in op het moment 
dat je ook jouw aanvraag officieel indient. Het 
filmpje moet wel aan de volgende voorwaarden 
voldoen, anders wordt het filmpje niet mee- 
genomen in de beoordeling:
• Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren
• Het filmpje moet worden aangeleverd via een 

YouTube link of via  www.wetransfer.com aan 

j.pijnacker@ooststellingwerf.nl. 
• Als het filmpje per WeTransfer wordt aangele-

verd, dan graag aanleveren in MP4 
bestandsindeling. 

• Tip! Lever je het filmpje aan via YouTube, 
maar wil je niet dat iedereen jouw filmpje ziet? 
Zet dan jouw video op ‘verborgen’ bij de pri-
vacyinstellingen op YouTube. Dan is enkel met 
de link jouw filmpje te bekijken.

Wil je liever even sparren over jouw idee?
Kom dan naar het inloopmoment op 7 oktober 
2019, tussen 16.00 uur en 20.00 uur in de hal 
van het gemeentehuis. Meer informatie over 
Het Fonds en het aanvragen van subsidie: 
www.ooststellingwerf.nl/fonds.

Burgemeester en wethouders hebben op  
16 september 2019 het wijzigingsplan  
“De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen”  
(plannummer NL.IMRO.0086.01BPW
Dekromten4-0301) ongewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wij-
zigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar 
‘wonen’ waardoor het perceel De Kromten 4 in 
Waskemeer wordt vergroot. Deze gronden 
mogen worden gebruikt voor tuin en erf. De 
oude schuurtjes op deze gronden worden 
gesloopt en er zal een nieuw bijgebouw worden 
gerealiseerd. Door dit wijzigingsplan zal een 
gedeelte van het perceel De Kromten 4 gelegen 
zijn op gronden van de gemeente 

Ooststellingwerf en voor een gedeelte op 
gronden van de gemeente Opsterland. Om de  
ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen 
regelen, is het opstellen van een wijziging van 
het bestemmingsplan “Buitengebied” 
(vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

Ter inzage
Met ingang van 26 september 2019 ligt 
het wijzigingsplan gedurende zes weken 
ter inzage. Kijk voor het digitale plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of 
www.opsterland.nl. Daarnaast is het plan 
in te zien bij de receptie in het gemeentehuis 
van Opsterland.

Vraagelkaar is een platform voor vriendschap 
en betekenis. Zo kom je in contact met anderen 
om samen iets te doen en/of iets voor elkaar te 
betekenen, en kom je in contact met mensen 
die hetzelfde willen als jij. Bijvoorbeeld wande-
len, fietsen of keer naar het theater. Op deze 
manier zorgt Vraagelkaar voor verbinding die 
regelmatig uitgroeit tot een mooie vriendschap. 
En op 3 oktober is de try-out van Vraagelkaar in 
Ooststellingwerf! Komt u ook?

Programma
19.00  Ontvangst met koffie en taart
19.15  Lezing: Het geluksmodel voor 
 vriendschap en betekenis door 
 Janet Turkstra, oprichter  Vraagelkaar

20.00  Lancering Vraagelkaar in   
 Ooststellingwerf door wethouder 
 Esther Verhagen
20.15  Inspiratie workshop: Samenwerken aan  
 sprankjes in Ooststellingwerf
21.00  Einde programma

Locatie: Gemeentehuis, ’t Oost 11 in   
 Oosterwolde

Aanmelden 
Aanmelden kan door te mailen naar  
vraag@vraagelkaar.nl of te bellen met  
088-7878901

Het gebiedsteam is maandag 14 oktober 2019 gesloten in verband met een studiedag. In geval 
van nood kan men zich melden bij het gemeentehuis.

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

P10 zoekt 
parels op het 
platteland 

Het Fonds: toon jouw project aan de 
adviescommissie!

Vastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 
Waskemeer/ Bakkeveen” 

3 oktober: Vraagelkaar in Ooststellingwerf

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/c191fbbb-e1b6-46a8-af95-cacd4a73b92b
http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl

