
 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 25 november 2021, bouwen loods,  
De Roggeberg 1

 - op 30 november 2021, realiseren 35 
vrijstaande recreatiewoningen, De 
Hildenberg kadastraal L 792

 - op 1 december 2021, plaatsen overkapping, 
Boerestreek 7

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Winterwandeltocht op  
6 februari 2021, Boerestreek Drents Friese 
Wold

 - voor organisatie  Noord Nederlandse Cross 
kampioenschappen op 30 januari 2022,  
De Bongerd 

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 27 november 2021, bouw woning, 
Kloosterweg 1A

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 25 november 2021, plaatsen 
zonnepanelen op maaiveld,  
Wolvegasterweg 61

 - op 30 november 2021, vervangen dakkapel, 
Heerenveenseweg 10

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor kappen beuk, Oosterwoldseweg 29

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 30 november 2021, plaatsen reclame, 
Snellingerdijk 4A

 - op 1 december 2021, verbouw  woning – 
gevelwijziging, Prakkenlaan 42

Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen kunststof kozijnen aan de 
voorzijde, Kampingerhof 8    (29-11-2021)

 - voor vergroten bedrijfspand,  
Venekoterweg 11   (29-11-2021)

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

30 november 2021

Coronaregels

Basisregels

Was je handen Houd afstand en 
schud geen handen

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk thuis, tenzij het  
echt niet anders kan

Beperkingen voor
dagelijks leven

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Ontvang thuis maximaal 
4 gasten per dag

Ga maximaal 1 keer 
per dag op bezoek

Doe een zelftest als u op 
bezoek gaat of ontvangt

Boodschappen doen 
tot 20.00 uur

Winkelen 
tot 17.00 uur

Horeca  
tot 17.00 uur

Bezoek aan kapper 
tot 17.00 uur

Sportlocaties 
tot 17.00 uur 

Evenement 
tot 17.00 uur

Mondkapje 
verplicht

OV, op stations en 
luchthavens en in vliegtuigen

Openbaar vervoer, op stations en luchthavens en in vliegtuigen

Winkels
Locaties waar een corona-

toegangsbewijs nodig is
Onderwijs (behalve 

groep 1-5 basisschool)
Publieke 

binnenruimten

Coronatoegangs- 
bewijs nodig

Horeca en
 evenementen

Sportlocaties binnen  
(vanaf 18 jaar) Museum Concert en festival Bioscoop en theater

Openbaar
vervoer Reis buiten de spits Reizen 

buitenland
Vakantie? 

Check wijsopreis.nl
Check of een corona- 

bewijs nodig is
Bij thuiskomst: 

doe een (zelf)test

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

In afgelopen 12 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Heb je klachten die kunnen wijzen op 
corona? Dan kun je vanaf donderdag 25 
november ook terecht bij de GGD testlocatie 
in Oosterwolde, Veengang 2. Je kunt een 
afspraak voor een coronatest maken als je 
verkoudheidsklachten hebt, zoals 
neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, verhoging of plotseling verlies van 
reuk of smaak. Je maakt een afspraak door te 
bellen naar GGD Fryslân via 0800-1202 of ga 
naar www.coronatest.nl.  
De testlocatie is alleen geopend op afspraak

Bij klachten, laat je testen bij de GGD
   

Planning & Control, Ruimte en Samenleving
Dinsdag 14 december 2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de gezamenlijke raadscommissie 
Planning & Control, Ruimte en Samenleving 
plaats. De publieke tribune is gesloten. Deze 
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
− Onderzoeksrapportage Biosintrum

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 14 
december 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 gezamenlijke commissievergadering 
Planning & Control, Ruimte en 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).

Gezamenlijke Raadscommissie 

Het is nog niet precies duidelijk wat wel en niet 
mogelijk is rondom de jaarwisseling. De 
verwachting is dat carbidschieten (in kleine 
groepen) wel is toegestaan. Of dat uiteindelijk 
ook zo is hangt af van de landelijke 
coronamaatregelen.

Als de melkbussen op oudejaarsdag wel 
traditiegetrouw de schuur uit mogen, is 
veiligheid natuurlijk erg belangrijk. Houd dan 
rekening met de volgende voorwaarden:
•	Maak	gebruik	van	een	melkbus	en/of	dergelijk	

voorwerp met een maximale inhoud van 50 liter;
•	Carbidschieten	mag	vanaf	31	december	10.00	

uur tot 1 januari 02.00 uur.
•	De	plaats	vanwaar	geschoten	wordt,	moet	

minstens op een afstand van 75 meter van de 

woonbebouwing zijn en op minstens 300 
meter afstand van een gebouw waar dieren 
gehouden worden. Twijfels over de mogelijke 
locatie voor het carbidschieten? Neem dan 
contact met ons op.

•	De	betrokken	personen	blijven	zélf	
verantwoordelijk voor het afschieten van 
carbid en dat iedereen 1,5 meter afstand 
houdt. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor 
eventuele schade aan derden.

•	En	houd	je	natuurlijk	aan	de	corona	
maatregelen die op dat moment gelden.

•	Wil	je	een	feest/evenement	organiseren?	
Vraag dan een vergunning aan. De kans dat 
we deze kunnen verlenen is alleen wel klein 
vanwege de huidige coronamaatregelen.

Carbidschieten
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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.

Het college heeft besloten om het ontwerp-
bestemmingsplan De Kromten Waskemeer 
(planidentificatienummer:	NL.IMRO.0085.
BPDeKromten-ON01) ter inzage te leggen. 
Het bestemmingsplan ligt als boekwerk van  
8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 op 
het gemeentehuis ter inzage. U kunt het daar 
op afspraak komen inzien. U kunt op  

www.ooststellingwerf.nl een afspraak maken of 
daarvoor 140561 bellen. Het plan staat ook op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 

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

Ontwerpbestemmingsplan De kromten 
Waskemeer

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


Inwoners van Friesland kunnen openbare 
laadpalen voor elektrische voertuigen 
aanvragen. Voor eind 2023 komen er 700 
publieke	laadpalen	bij	in	de	provincie.	Elke	paal	
heeft	twee	laadpunten.	Een	belangrijke	stap	
naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de 
komende jaren verder uitgebreid gaat worden. 
Het	bedrijf	TotalEnergies	levert	en	plaatst	de	
laadpalen. 

Een	volledig	netwerk	van	openbare	laadpalen	
maakt elektrisch rijden toegankelijker. Het 
uitbreiden van het laadnetwerk gebeurt onder 

andere op basis van aanvragen van inwoners. 
De laadpalen komen op publieke locaties. 
Inwoners die een elektrische auto hebben 
zonder eigen oprit kunnen een laadpaal 
aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven. Om de 
juiste locatie voor de laadpalen te bepalen 
wordt ook gekeken naar de belasting van het 
netwerk. De laadpalen zijn voor algemeen 
gebruik en niet alleen voor de aanvrager.

Een	laadpaal	aanvragen	kan	via	www.
laadpaalnodig.nl. Daar staan ook de 
voorwaarden beschreven.

Naast de GGD testlocatie openen twee 
testlocaties voor toegang in de gemeente. In 
Appelscha en Oosterwolde. Via 
testenvoortoegang.org/ kun je een afspraak 
maken voor een test. Hier zijn op dit moment 
geen kosten aan verbonden.

Testen voor toegang is alleen voor mensen die 
een negatieve testuitslag nodig hebben voor 

een bezoek aan een culturele, sociale of 
sportactiviteit waar een geldig coronabewijs 
nodig is.

testlocatie voor toegang Oosterwolde
Stationsstraat 15b
 
testlocatie voor toegang Appelscha
Boerestreek 17

Openbare laadpalen in friesland

testen voor toegang in gemeente 
Ooststellingwerf

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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Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten twee 
parkeerplaatsen te reserveren bij het 
oplaadpunt op het parkeerterrein nabij de 
voormalige aula, Kuipenstreek 8 in 
Oosterwolde. 

ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf  
7 december 2021 ter inzage op het 
gemeentehuis in Oosterwolde.

inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 

informatie over dit besluit, bel ons dan via 
nummer 14 0516. 

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

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de 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

Verkeersbesluit parkeerplaatsen 
Oosterwolde 


