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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
WhatsApp: 06 – 83 04 45 45
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

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.

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

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.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

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

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf
goede initiatieven verder helpen. Heb jij een
goed idee of initiatief? Waar meerdere mensen
wat aan hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in voor jouw idee in bij Het Fonds!

Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria op www.ooststellingwerf.nl/fonds om te
weten waaraan jouw subsidieaanvraag moet
voldoen. Je kunt ook het stappenplan op de
website volgen om tot een goede aanvraag te
komen. Alleen rechtspersonen kunnen een
aanvraag indienen. Je kunt dus alleen via
vereniging of stichting een aanvraag doen.

P10 zoekt parels op het platteland

Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van het
Tweedaagse Drents Friese Wold
hardloopevenement 25-26-27 okt.
2019, Boerestreekplein
(26-09-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 september 2019 voor het
uitbreiden van de bestaande
woning, Vaart Oz 6

Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 15 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 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).
Openbare Themabijeenkomsten
Maandag 14 oktober vanaf 19.30 uur vinden
openbare Themabijeenkomsten plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Thema’s
- OWO-VTH beleidsplan (vergunningen,
toezicht & handhaving)
- Stand van zaken Biosintrum

Wegwerkzaamheden

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

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van een recreatiewoning, De Valouwe 51
(30-09-2019)
- voor het vergroten van de woning,
Bruggelaan 42 A (26-09-2019)

Agenda
- Beschikbaarstelling krediet voor de
vernieuwbouw van Basisschool de Twirrewyn
Donkerbroek
- Visie op Samenleven
- Landschapsbiografie
- Najaarsrapportage 2019

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?

Gebiedsteam gesloten op 14 oktober 2019

Appelscha

Dinsdag 15 oktober 2019 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.

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

De P10, een samenwerkingsverband van twintig
plattelandsgemeenten, organiseert de jaarlijkse
Henk Aalderink-prijs. Zij zijn op zoek naar de
parels van het platteland. Een parel is een plek
die het bezoeken waard is, een energiek evenement of een bruisend initiatief. 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.

Mededelingen

Fimke Hijlkema
Esther Verhagen

Raadsvergadering

HET FONDS: wees er snel bij!
De indientermijn voor initiatieven voor
Het Fonds loopt bijna ten einde! Heb jij een
initiatief dat je in wilt dienen bij Het Fonds?
Doe dit dan uiterlijk 11 oktober 2019.

Wanneer?
14 oktober
14 oktober

Oude Willemsweg afgesloten van 27 september
t/m 19 oktober

maatregelen. Ook worden er een tweetal duikers onder de weg aangebracht.

In het kader van het project Herinrichting Oude
Willem, wordt de Oude Willemsweg vanaf 27
september afgesloten voor alle verkeer. Er
wordt een gedeeltelijke wegversmalling gerealiseerd in combinatie met verkeersremmende

De werkzaamheden starten op 27 september en
duren tot en met 19 oktober. E.e.a. afhankelijk
van de weersomstandigheden. Gedurende de
werkzaamheden wordt door middel van bebording een omleidingsroute aangegeven.

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.
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een carport ,
Nijhof 42 (01-10-2019)
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de school,
Schoolstraat 15 (aangevraagd als
Kadastraal A 7027) (27-09-2019)

Gemeente Ooststellingwerf
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een
mountainbike tourtocht op
19 oktober 2019 (26-09-2019)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het renoveren en nieuwbouw
veestalling/werktuigenberging ,
Elleboogsvaart 12 (26-09-2019)

Langedijke
Verleende omgevingsvergunning
- voor het realiseren van twee dubbele woningen, Meester Van der
Waldijk 2, 4, 6 en 8 (01-10-2019)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor het intern verbouwen en wijzigen dakopbouw van de woning
(rijksmonument), Lyclamaweg 17
(26-09-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 september 2019 voor het
vervangen van een werktuigberging , Weper 8

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van bomen,
Nanningaweg 47 (30-09-2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het
Jubileum SV De Griﬃoen op 26
oktober 2019, Kuipenstreek 13a
(03-10-2019)
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het kappen van 19 bomen,
Boven Tjonger en Grootdiep kadE
749 en 785 (26-09-2019)
Melding Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
- voor het aanleggen van een inrit
t.b.v. het perceel de Goorn 8
(03-10-2019)

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning
- voor het oprichten van een wagenberging, Kruisweg 17 A
(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

