
 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 18 september 2020, bouw woning, 

Schapendrift 46

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 september 2020, kap twee eiken, 

Tronde 2

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 september 2020, starten Bed & 

Breakfast, Blauwe Bos 9

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Dorpsstraat 56 

(23-09-2020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 september 2020, plaatsen dakkapel, 

Opzienersweg 34

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 18 september 2020, bouw luifel, 

Weidemaad 122
- op 18 september 2020, diverse 

veranderingen van drogerij, Drie Tolhekken 3

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden schakeltuin, Nanningaweg 47| 

kadastraal D 1332    (22-09-2020)

Melding brandveilig gebruik
- voor de kleinschalige woonvorm 

dementerende ouderen, Wrongel 20 
(22-09-2020)

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten werktuigenberging, 

Compagnonsweg 7A   (22-09-2020)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 september 2020, gedeeltelijk 

verwijderen draagmuur, Wijndelsweg 7

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

Heel Ooststellingwerf recyclet e-waste met 
kans op gratis puzzel bij de milieustraat!
De gemeente Ooststellingwerf doet mee aan de 
Nationale Recycleweek (12 - 18 oktober). Snelle 
inleveraars van afgedankte apparaten en/of 
lampen (e-waste) ontvangen bij de 
gemeentelijke milieustraat een gratis Wecycle 
Recycle puzzel (500 stukjes) maar wees er snel 
bij want op=op. 

Toch nog een tweede leven voor je apparaat?
Denk dan aan de kringloopwinkel. Op  
www.watismijnapparaatwaard.nl staan nog 
meer mogelijkheden om je apparaat een tweede 
leven te geven of toch in te leveren voor 
recycling.

Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen met 
Wecycle. Inwoners kunnen er daarom zeker van 
zijn dat alle oude elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen die ze inleveren op de 
milieustraat, optimaal worden gerecycled via 
Wecycle. Door recycling van e-waste blijven 
grondstoffen behouden, komen schadelijke 
stoffen niet in het milieu terecht en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden.

Meer informatie: 
www.wecycle.nl/consumenten.

Raadscommissie Samenleving 
Dinsdag 6 oktober 2020 vanaf 19.30 uur is de 
raadscommissie Samenleving in de raadzaal 
van het gemeentehuis Oosterwolde. Deze 
vergadering is in lijn met de landelijke 
Coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Visie op samenleven (standaard agendapunt)

Raadscommissie Planning & Control
Dinsdag 6 oktober 2020 vanaf ca. 20.00 uur 
is de raadscommissie Planning & Control in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
Oosterwolde. Deze vergadering is in lijn met 
de landelijke Coronamaatregelen alleen online 
te volgen. De publieke tribune is gesloten. De  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Heroverwegingsproces (financiële 

huishouding gemeente)

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 6 oktober 2020 vanaf ca. 21.00 uur is 
de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde. Deze 
vergadering is in lijn met de landelijke 

Coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Bedrijven Investeringszone centrum 

Oosterwolde
- Biosintrum (standaard agendapunt)

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.

In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik 
te maken van uw spreekrecht. De wijze 
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, 
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). 
Wilt u hiervan gebruik maken? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl) en worden 
ook uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie 
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Raadscommissies

Wilde bloemen zaaien? Doe het in 
september en oktober!

Wegstremming Nanningaweg Oosterwolde 

Wegstremming Leidijk 
Verzoek verwijderen weesboten

Veel mensen denken dat je het beste kunt 
zaaien in het voorjaar. Maar planten laten nu 
hun zaden vallen en de kieming start in de 
herfst of de winter. Als je dus een bloemrijke 
vegetatie wilt ontwikkelen door te zaaien, kies 
dan een mengsel met inheemse plantensoorten 
die past bij de plek (streekeigen wordt dat 

genoemd) en zaai in het najaar. Volgend jaar 
heb je dan een veel gevarieerdere 
bloemenpracht. Niet zaaien heeft ecologisch 
trouwens vaak de voorkeur, in combinatie met 
twee keer per jaar maaien (in mei en oktober) 
en het maaisel afvoeren. Dan komen de soorten 
die er passen vanzelf. 

In verband met groot onderhoud is het 
westelijke gedeelte van de Nanningaweg vanaf 
maandag 12 oktober tot 7 november gestremd 
voor al het verkeer. De stremming is over het 
gedeelte tussen huisnummer 37 en de grens 
van de bebouwde kom.

In de periode tussen 12 oktober en 2 november 
is vanaf de kant van de N381 de woonwijk 

Oosterwolde noord nog wel bereikbaar.
Fietsers worden ter plaatse omgeleid. De 
stremming kan korter of langer zijn .

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer S. Wheda van Sweco 
Nederland B.V, telefoonnummer 06 51 35 99 90. 

Vanwege de uitvoering van onderhoudswerk-
zaamheden wordt de Leidijk, tussen de 
Schapendrift (Donkerbroek) en de kruising 
Opper Haudmare te Wijnjewoude op woensdag 
30 september a.s. afgesloten voor alle verkeer.
 
De duur van de stremmingen is afhankelijk van 

de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Koos Willemsen van de gemeente Opsterland, 
bereikbaar via telefoonnummer 0512 386 546 of 
e-mail koos.willemsen@opsterland.nl 

Er liggen zes weesboten in Oosterwolde. De 
rechtmatige eigenaren van de boten worden 
verzocht om voor woensdag 14 oktober 2020 de 
boten te verwijderen. Voor vragen kan er contact 

opgenomen worden met Handhaving door een 
mail te sturen naar handhaving@opsterland.nl 
of door te bellen met 14 0516 en te vragen naar 
een medewerker van Handhaving.  
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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

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 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.

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

