
 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
Aanvraag omgevingsvergunning
 - op 29 oktober 2021, vergroten woning, 
Wester Es 5

 - op 1 november 2021, De Valouwe 83,  
bouwen kapschuur

Verleende omgevingsvergunning
 - voor  plaatsen zonnepanelen in 
veldopstelling, Terwisscha 3   (02-11-2021)

Donkerbroek
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Speurpietentocht op  
20 november 2021

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 1 november 2021, aanleg persleiding voor 
vervoer zand vanuit zandwinning naar grond-
depot, Fochtelooërveen kadastraal G 169

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 29 oktober 2021, plaatsen units voor de 
duur van 5 jaar, Hoofdweg-Boven kadastraal 
K 1306

Oldeberkoop
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie rondrit Sinterklaas op  
20 november 2021

Verleende omgevingsvergunning
 - voor verbouw woning, Wolvegasterweg 26   
(02-11-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 28 oktober 2021, uitbreiding woning,  
’t Weer 2

 - op 1 november 2021, vervangen dakpannen 
en golfplaten door rieten dak, Rendijk 4

 - op 1 november 2021, kap drie bomen, 
Nanningaweg 50

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw bedrijfswoning met jongveestal, 
Rijweg 100B   (28-10-2021)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Sinterklaas intocht op 13 
november 2021

Verleende vergunning APV
 - voor aanwezigheid twee speelautomaten, 
Stationsstraat 1

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Compagnonsweg 7B    
(03-11-2021)

Waskemeer 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Sponsorloop Liudger 2021 
op 23 december 2021

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
 - voor plaatsen driehoeksborden voor 
campagne Tumba van 8-11 t/m 17-11-2021

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

      
Raadscommissies 16 en 17 november Geen publiek bij raadsvergaderingen
Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 16 november  2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Samenleving plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterwolde. De publieke tribune is gesloten. 
Deze vergadering is alleen online te volgen. 
De raadscommissie is wel openbaar, maar 
niet openbaar toegankelijk.

Agenda
− Algemene plaatselijke verordening 

Ooststellingwerf 2021
− Centrumregeling SDF 2022
− Mededeling aan de Raad - Monitor Sociaal 

Domein eerste helft 2021
− Gebiedsteam (bijpraatmoment stand van 

zaken)
− Visie op Samenleven (bijpraatmoment 

stand van zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken in de raadzaal. Wilt u hiervan gebruik 
maken? 
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 16 
november  2021 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

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, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

Raadscommissie Ruimte
Woensdag 17 november 2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Ruimte plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterwolde. De publieke tribune is gesloten. 
Deze vergadering is alleen online te volgen. 

De raadscommissie is wel openbaar, maar 
niet openbaar toegankelijk. 

Agenda
− Huisvesting Nanningaweg 47C
− Bestemmingsplan Kuinderweg 1 Makkinga
− Bestemmingsplan Jan Frankensingel 26 

Oosterwolde 
− Bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule
− Mededeling aan de Raad - Toeristische 

gebiedspromotie en -marketing 
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van 

zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand van 

zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken in de raadzaal. Wilt u hiervan gebruik 
maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 17 
november 2021 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

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, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

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

De commissievergadering Samenleving  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). De 
raadscommissie Ruimte is te volgen via de 
website van de gemeente.

Wegstremming Elsloo

Riool verstopt. Wat nu?

Vanwege herstelwerkzaamheden aan de rijbaan 
wordt de Peperstraat in Elsloo van 15  t/m 26 
november gestremd voor alle verkeer. Het betreft 
het rijbaan tussen de Peperstraat  nr. 7 en 8.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. Voor de fietsers wordt er een 

Als uw riool verstopt is, moet u eerst zelf actie 
ondernemen. Dat doet u door te controleren of 
er water in het erfscheidingspuntje 
(controleput) staat. 

1. Zoek het erfscheidingsputje op
Meestal vindt u die ergens op de erfgrens. Wij 
kunnen u een tekening geven van de plek van 
het putje. Soms is die echter niet meer 
betrouwbaar. Want wij weten niet altijd wat er 
op het eigen terrein van een woning gebeurt.

2. Bekijk of er water in het erfscheidingspuntje zit
Géén water in het erfscheidingsputje: uw 
verantwoordelijkheid.
Staat er géén water in het erfscheidingsputje? 
Dan zit de verstopping op uw eigen terrein. In 
dit geval moet u de verstopping zelf verhelpen. 
Hiervoor kunt u een bedrijf inschakelen. De 
kosten betaalt u zelf.

De publieke tribune bij de openbare raads-
vergaderingen, commissievergaderingen en 
themabijeenkomsten is weer gesloten van-
wege de aangescherpte coronamaatregelen. 
 
Burgemeester Korthuis heeft dit besluit 

omleidingsroute ingesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
•	Bert	Onderstal	van	de	gemeente	

Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 458 en/of b.
onderstal@ooststellingwerf.nl.

Wél water in het erfscheidingsputje: onze 
verantwoordelijkheid.
Staat er wél water in het erfscheidingsputje? 
Dan zit de verstopping op gemeentegrond. In 
dit geval kunt u ons bellen of dit online melden. 
Wij verhelpen dan de verstopping. En we kijken 
wat de oorzaak is.

Wie betaalt de kosten?
•	Bij	problemen	met	de	huisaansluiting	op	uw	

eigen terrein: u.
•	Bij	problemen	met	de	huisaansluiting	op	

gemeentegrond: wij. Tenzij de problemen 
vaker ontstaan door uw lozingsgedrag, of u 
een bedrijf opdracht geeft het probleem te 
verhelpen, zonder dat u ons in de gelegenheid 
stelt het zelf op te lossen.

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons  
op of kijk op www.ooststellingwerf.rioolplan.nl. 

genomen naar aanleiding van een overleg bij 
Veiligheidsregio Fryslân tussen de Friese 
burgemeesters. Bijna alle Friese 
burgemeesters hebben aangegeven de 
publieke tribune bij openbare vergaderingen 
voorlopig gesloten te houden.

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).  
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 
12.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.
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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
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


Boekhorsterweg 17
De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
‘Boekhorsterweg 17 t/m 17E, het realiseren van 
6 woningen, te Oosterwolde’ liggen vanaf  
10 november t/m 21 december 2021 ter inzage 
op het gemeentehuis. 
Om deze op het gemeentehuis in te zien moet u 
een afspraak maken. Dit kan op onze website 
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook bellen 
op 14 0516. Ook zijn de stukken digitaal in te 

zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze 
indienen. Om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan vragen wij u uitdrukkelijk om 
schriftelijk een zienswijze in te dienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente- 
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Gemeentemagazine 
Heb jij ‘m al gelezen? Het gemeentemagazine 
2022. Inwoners kregen elk jaar een gemeente-
gids, maar deze heeft een nieuw jasje en is nu 
een magazine. Naast praktische informatie 
delen we nu ook interessante verhalen, zoals: 

- Margreet uit Oldeberkoop was 6 jaar 
afhankelijk van een uitkering

- Teamleider Henk Jan van Wijk over het 
Gebiedsteam

- Afval scheiden: waarom is dat belangrijk? 
- Toerist in eigen gemeente
- Het verhaal over de Oer Eik

En ook staat er praktische informatie in over wat 
je bij ons kan regelen, de minimaregelingen, het 
gemeentebestuur, handige adressen en telefoon-
nummers en foto’s van inwoners waarmee ze 
laten zien wat hun dorp zo mooi maakt.

Heb je het gemeentemagazine niet ontvangen? 
Neem contact met ons op via 14 0516, dan 
sturen we er één op. Of haal een magazine op 
bij de bibliotheek in Oosterwolde, Appelscha of 
Haulerwijk. 

Het gemeentemagazine is een uitgave van Akse 
Media en Gemeente Ooststellingwerf. Voor 
wijzigingen in het magazine kun je contact 
opnemen met Akse Media. 

Onderzoek
Wij horen graag wat je van het gemeentemagazine  
vindt. Doe je mee aan ons onderzoek? Dit kan 
via onze website www.ooststellingwerf.nl/
inwonerspanel of door de vragenlijst die bij het 
magazine in zit in te vullen en op te sturen. 
Alvast bedankt!

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

2 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer. 

 

In het professioneel personenvervoer.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,  
perrons en stations, en op vliegvelden. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten en  
winkels. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
fysiotherapeuten. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter afstand is  
een veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants. 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 

 

Georganiseerde sportbeoefening op sportlocaties  
vanaf 18 jaar. 

 

Publiek bij amateursport vanaf 18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

Bestemmingsplan ‘Appelscha-Vaart 
Zuidzijde-Smidslaantje’ 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Appelscha-
Vaart Zuidzijde-smidslaantje’ ligt vanaf 10 
november t/m 21 december 2021 ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan (planidentificatie-
nummer: NL.IMRO.0085.BPAppVaartZZ41-VG01)  
inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Tijdens de inzagetermijn kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente- 
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplan ‘Donkerbroek West 2021’ 
ter inzage voor beroep
Het bestemmingsplan ‘Donkerbroek West 
2021’ ligt vanaf 10 november 2021 tot en met  
21 december 2021 ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDonkerbroekW2021-VG01) inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis of via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzage-
termijn kunt u een beroepschrift indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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