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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.

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

Nationale Recycleweek

Gratis budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’

Van 14 oktober – 21 oktober is het de Nationale
Recycleweek. In deze week krijgt het inzamelen
van afgedankte lampen en apparaten extra
(nationale) aandacht. Tijdens de Nationale
Recycleweek krijgt iedereen die minimaal drie
oude lampen inlevert bij de milieustraat een
gratis Wecycle Recycle kaartspel. Ook kun je
kans maken op een refurbished iPad door al je
apparaten en lampen in huis te tellen. Deze
kun je downloaden via www.ooststellingwerf.nl/

Wilt u meer grip op uw geld? Heeft u aan het
einde van uw geld een stukje maand over?
Het kan een uitdaging zijn om rond te komen
van uw inkomen, geld over te houden om te sparen of om een keer iets leuks te kunnen doen.
Daarom organiseert het Gebiedsteam
Ooststellingwerf in samenwerking met Scala een
budgetcursus. U bent hierbij van harte welkom!

nationale-recycleweek. Voor meer informatie
kun je terecht op de site van
www.heelhollandrecyclet.nl.

Verkeersbesluiten
30 km/uur 13 aprilstraat, Oosterwolde

bekendmaking in de Staatcourant van 15 oktober
2019 in werking.

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• 30 km/uur op een gedeelte van de 13 aprilstraat in Oosterwolde in te stellen door het
plaatsen van de borden A0130zb en A0230ze
van het RVV 1990, bijlage 1;

Vindt u dat deze besluiten niet juist zijn, dan
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum
van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Eénrichtingsverkeer parkeerterrein de
Stelling, Makkinga
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• Éénrichtingsverkeer op het parkeerterrein
achter de school in Makkinga in te stellen door
het plaatsen van de borden C2 en C3 (éénrichtingsverkeer) van het RVV 1990, bijlage 1;
Ter inzage besluiten
De verkeersbesluiten liggen vanaf 15 oktober
2019 ter inzage op het gemeentehuis te
Oosterwolde. De besluiten treden direct na

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op7 oktober 2019 voor het
kappen van een vogelkers,
Nijesteegde, ter hoogte van huisnr.
28. De boom heeft kroonschade
Verleende omgevingsvergunning
- voor de uitbreiding van bestaande
recreatiewoning, Schapendrift 41
(07-10-2019)
- voor het plaatsen van een dakkapel, Vaart Nz 79 (07-10-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 oktober 2019 voor het
vergroten van de woning,
Buursterlaan 45
- op 7 oktober 2019 voor het
kappen van een zomereik, Nijhof,
ter hoogte van huisnr. 14. De boom
heeft een plakoksel, die bij harde
wind kan uitbreken. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
- op 7 oktober 2019 voor het
vergroten van de woning,
Herenweg 75

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over deze besluiten, bel ons dan via
nummer 14 0516.

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

Voor wie is de budgetcursus?
Voor alle inwoners van de gemeente
Ooststellingwerf. U krijgt informatie en gaat
aan de slag met onder andere:
• Hoe breng ik mijn (digitale) administratie op
orde?
• Hoe maak ik een maandoverzicht van  de
maandelijkse inkomsten én uitgaven?
• Hoe houd ik mijn dagelijkse uitgaven bij?
• Hoe kan ik besparen?

• Van welke regelingen kan ik gebruik maken?
Wanneer is de budgetcursus?
De gratis cursus is 5 weken achter elkaar op
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. We
starten op donderdag 31 oktober mei en daarna
is de cursus 7 november, 14 november, 21
november en 28 november.
Waar?
De 5 bijeenkomsten zijn in Dorpshuis de Enter,
Leeksterweg 23 in Haulerwijk.
Aanmelden?
Aanmelden kan via Scala telefonisch
(0516-567220) of via de email
(administratie@scala-welzijn.nl).
Reiskosten kunnen worden vergoed.

Wegwerkzaamheden
Oude Willemsweg afgesloten van
27 september t/m 19 oktober

len. 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 maatrege-

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.

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

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 uitbreiden van de
woning, Vaart Oz 6 (08-10-2019)
- voor het vergroten van de school,
Schoolstraat 15 (aangevraagd als
Kadastraal A 7027) (09-10-2019)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 oktober 2019 voor het vergroten van de woning, Zwetteweg 11

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 oktober 2019 voor het kappen van een es, Loswal ter hoogte
van huisnr. 4. De boom heeft zwamaantasting. Er wordt een nieuwe
boom geplant.

Langedijke
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning,
Meester van der Waldijk 18
(10-10-2019)

Nijeberkoop
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een zoekdag op de locatie Frankrijk op 2
november 2019 (09-10-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 oktober 2019 voor het kappen
van 2 meidoorns, Schuinpad ter
hoogte van huisnrs. 21 en 23. De
bomen zijn bijna dood. Er worden
nieuwe bomen geplant

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 oktober 2019 voor het kappen van twee berken, Lage Haer 1
- op 7 oktober 2019 voor het kappen van een zomereik,
Buttingasingel ter hoogte van
huisnr. 21. De boom heeft een plakoksel die bij harde wind kan uitbreken. Er wordt een nieuwe boom
geplant.
- op 7 oktober 2019 voor de uitbreiding van het onderstation,
Nanningaweg 47
- op 9 oktober 2019 voor het verlengen van de dakkapel, Laak 47
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een
afscheidshuis, Kuipenstreek 7
(03-10-2019)
- voor het bouwen van een kantoorpand en aanleggen inrit,
Ecomunitypark 9 (08-10-2019)

- voor vervangen werktuigenberging,
Weper 8 (08-10-2019)
- voor het bouwen van 2 half vrijstaande woningen en 8 rijwoningen 1e bouwfase, Wrongel 5 t/m
23 (oneven) (10-10-2019)
- voor het bouwen van 12 woningen
in de 2e bouwfase, Wrongel 31 t/m
53 (oneven) (10-10-2019)
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het
bedrijf, Weper 8 (09-10-2019)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 oktober 2019 voor het kappen van een zomereik op de locatie Veenwijksweg , ter hoogte van
huisnr. 8. De boom heeft een plakoksel die bij harde wind kan uitbreken.

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 oktober 2019 voor het kappen van een kastanje, Oude Wijk
ter hoogte van huisnr. 4. De boom
is niet inpasbaar in de nieuwe
herinrichting. Er wordt een nieuwe
boom geplant;

- op 7 oktober 2019 voor het kappen van 4 essen, Oude Wijk ter
hoogte van de huisnrs. 6 en 8. De
bomen zijn niet inpasbaar in de
nieuwe herinrichting. Er worden
nieuwe bomen geplant;
- op 7 oktober 2019 voor het kappen
van 3 zomereiken, Oude Wijk ter
hoogte van de huisnrs. 8 en 10. De
bomen zijn niet inpasbaar in de
nieuwe herinrichting. Er worden
nieuwe bomen geplant.;
- op 7 oktober 2019 voor het kappen van een ruwe berk,
Wijndelsweg ter hoogte van
huisnr. 5. De boom is dood.
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het
bedrijf, Kruisweg 17A
(09-10-2019)

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
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Beslissing op bezwaar en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Motorcrossterrein De Prikkedam’
Beslissing op bezwaar
De raad van Ooststellingwerf maakt bekend,
dat hij op 7 oktober 2019 een beslissing op
bezwaar heeft genomen. Het betreffende
bezwaar van 19 januari 2015 is gericht tegen het
besluit van de raad van 16 december 2014 om
geen nieuw bestemmingsplan voor het motorcrossterrein De Prikkedam vast te stellen.
Beslissing
De raad heeft op 7 oktober 2019 het bezwaar
van 19 januari 2015 tegen het besluit van 16
december 2014 om geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het motorcrossterrein
De Prikkedam, voor zover dit op 26 mei 2015
ongegrond is verklaard, gegrond verklaard en
alsnog een bestemmingsplan vastgesteld.
Beroep
Belanghebbenden bij dit besluit kunnen binnen
zes weken na 17 oktober 2019 beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den

Haag. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd.

en beschikbaar via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend,
dat de raad van Ooststellingwerf op 7 oktober
2019 het bestemmingsplan ‘Motorcrossterrein
De Prikkedam’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor het motorcrossterrein De Prikkedam aan de Prikkedam 1A in
Makkinga en enkele aangrenzende percelen.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen
de volgende personen en/of instanties beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag:
a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
b. iedere belanghebbende die bedenkingen
heeft bij de door de raad bij de vaststelling
aangebrachte wijzigingen in vergelijking met
het ontwerpbestemmingsplan;
c. iedere belanghebbende die weliswaar geen
(ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend,
maar redelijkerwijs niet verweten kan worden
niet tijdig een zienswijze bij de raad naar
voren te hebben gebracht.
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDePrikkedam-VG01) en vaststellingsbesluit
liggen vanaf 18 oktober tot en met 28 november
2019 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij
het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State is ingediend, treedt het bestemmingsplan
niet eerder in werking dan dat op het verzoek is
beslist.

