
 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
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Najaarswandeltocht op  

30 oktober 2021, Boerestreek 9a

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Oude Tramweg 13 

(19-10-2021)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 oktober 2021, legaliseren bestaande 

gevelreclame, Bûtenweg 1A

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 18 oktober 2021, ombouwen stellage met 

zonnepanelen tot schuur, Vogelrijd  8

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor saneren gedeelte schuur, Fenneweg 1    

(19-10-2021)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten bedrijfsgebouw, Turfsteker 6    

(20-10-2021)

Makkinga
Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor stoken vuur, Wemeweg 42 

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouwen recreatiewoning, 

Molenbosch 34

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Buttinga 5    (18-10-2021)
- voor bouw overkapping, tuinhuis en berging 

onder 1 dak, De Hegen 47    (20-10-2021)
 

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie campagne voor aanleg van 

glasvezel op 30 oktober 2021, Trambaan

Verleende vergunning Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)
- voor standplaatsvergunning Delta Fiber 

netwerk,  Brink, Oostenburg en Veengang  
28 oktober t/m 3 november 2021

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

   

   

Raadscommissie Ruimte

Gemeenteraadsvergadering 

Maandag  1 november 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
− Vaststelling Omgevingsvisie
− Verzamelbesluit bevoegdheden 

Omgevingswet: bindend adviesrecht, 
verplichte participatie, delegatie 

− Verordening nadeelcompensatie 
Ooststellingwerf 2022

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 maandag  
1 november 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 is te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

Dinsdag 2 november 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad 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
- Vitaliseren van vakantieparken
- Aanvraag krediet aanschaf zonnepanelen 

Biosintrum
Hamerstukken:
- Jaarverslag 2020 Stichting Beheer 

Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
- Vaststellen bestemmingsplan Vaart-

Zuidzijde-Smidslaantje Appelscha
- Bestemmingsplan Donkerbroek West 2021

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

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 2 
november 2021 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).

Uitnodiging rijvaardigheidstraining

Energiezuinig en comfortabel wonen?

Bent u al jaren in het bezit van uw rijbewijs? 
Dan zijn er vast en zeker goede en minder 
goede gewoontes in uw rijgedrag geslopen. 
Bovendien is er in al die jaren heel veel 
veranderd in het verkeer. Een goed idee dus om 
mee te doen aan de speciale 
“bijspijkerochtend”. 

Op donderdag 25 november 2021 wordt er een 
rijvaardigheidstraining georganiseerd in “De 
Miente” in Oosterwolde. De cursus duurt drie 
uren, van 09.00 tot 12.00 uur. Onderverdeeld 
in: een uur verkeerstheorie, workshops van een 

uur en een rijvaardigheidsrit in uw eigen auto 
van een uur. 

Voor alle duidelijkheid: u legt geen examen af 
en niemand kan u uw rijbewijs afnemen. De 
kosten voor deelname zijn: € 10,--. Dit bedrag 
kunt u op de dag zelf betalen.

Tot en met vrijdag 12 november 2021 kunt u zich 
aanmelden. Voor informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met Arjan Janssens 
van de gemeente Ooststellingwerf, telefoon 
0516-566 322 of a.janssens@ooststellingwerf.nl.

Bubbeltjes 
envelop

Drankenkarton

mag bij 
pmd

Gebruikt 
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Pizzadoos met  
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 koffiebeker Broodzak met 

plastic

Wat hoort bij het oudpapier?
En wat niet?

Schone 
pizzadoos

Kartonnen
doosEierdoos

Venster- 
envelop

Twijfel je nog?     www.afvalscheidingswijzer.nl

Dit wel

 Schoon en droog

Dit niet

 Nat  Vies  Veel plastic

Kranten 
en folders

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 hetgratis 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.

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

Dinsdag 26 oktober 2021 | WEkElijkS niEUWS GEMEEntE OOStStEllinGWERF 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
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 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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

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

