
 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 13 december 2021, herbouw 

woonboerderij – wijzigen reeds verleende 
vergunning, Vaart Nz 53A

- op 14 december 2021, bouw carport/berging, 
Vaart Nz 35

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Vaart Nz 5 (14-12-2021)

Aanvraag vergunning APV 
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Boerestreek 17
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Vaart Zz  9

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor uitbreiden camperplaatsen naar 25 

plaatsen, Terwisscha 17
- voor plaatsen Vodafone Antenne-Installatie, 

Muldersweg kadastraal H 296
- voor bouw drie recreatiewoningen, De 

Hildenberg kadastraal L 803

Fochteloo
Aanvraag vergunning APV 
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Zuideinde 3

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  13 december 2021, verlengen 

wagenberging, Bûterheideveld 26

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 december 2021, aanvraag 

milieuneutrale wijziging, Houtwal 30

Verleende omgevingsvergunning
- voor  vergunningsvrij bouwen fietsenstalling, 

Houtwal 30 (09-12-2021)
- voor kap diverse bomen in woonwijk 

Haerenkwartier met herplant (14-12-2021)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tijdelijk flexhuis, Leidijk 1    

(09-12-2021)

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

      

Gedurende de kerstvakantie (25 december 2021 
t/m 6 januari 2022) is het gemeentehuis gesloten 
op donderdagavond. U kunt op afspraak bij ons 
terecht op de volgende momenten:

•	Maandag	08.30	–	12.30	uur
•	Dinsdag	t/m	donderdag		08.30	–	16.30	uur
•	Vrijdag	08.30	–	12.30	uur

Beste inwoners, 

De kerstdagen en de jaarwisseling kunnen we helaas niet 
vieren zoals we hadden gewild. Corona gooit weer en 
onverwacht roet in het eten. Dat is een flinke tegenvaller 
voor ons allemaal. Ondanks alle teleurstellingen hoop ik 
dat u niet alleen begrip heeft voor de noodzaak van de 
maatregelen, maar dat u er zich ook aan houdt. We 
hebben allemaal uiteindelijk maar één belang en dat is 
dat we worden verlost van het virus. Door met elkaar 
samen op te trekken door juist afstand te houden en de 
andere maatregelen te volgen, is de kans daarop het grootst.

Dat er met de huidige maatregelen veel van u wordt gevraagd, begrijp ik heel goed. Maar 
uiteindelijk gaat het om de gezondheid van ons allen. Ook van de vele mensen die als gevolg 
van de coronazorg niet aan de door hen gewenste behandelingen toekomen. En waardoor de 
kwaliteit van leven verslechtert of zelfs erger: levensbedreigend wordt. Deze effecten mogen we 
niet uit het oog verliezen.

Op de voorgrond, maar zeker ook op de achtergrond wordt er door velen heel hard gewerkt 
om alle zorg en hulp te verlenen of te organiseren. Ik wil dan ook mijn bewondering 
uitspreken voor alle zorg- en hulpverleners die ondanks de moeilijke omstandigheden hun 
werk blijven doen en ook tijdens de feestdagen weer volop aan het werk zijn. Ook zij hebben 
een thuisfront die hen zal moeten missen. En niet te vergeten alle vrijwilligers en 
mantelzorgers die dagelijks voor anderen in de weer zijn.

De nieuwe lockdown vraagt flexibiliteit en incasseringsvermogen. Ook en misschien wel vooral 
van de ondernemers die gedwongen zijn om een noodstop te maken. Van hen wordt ook deze 
keer veel, heel veel gevraagd. 

Sinds 1 augustus mag ik uw waarnemend burgemeester zijn. Er is nu bijna een half jaar 
voorbij. En ik heb me geen dag verveeld. Wat een mooie enerverende en ondernemende 
gemeente is Ooststellingwerf!
Ondanks corona en de maatregelen, zie ik ook veel positiviteit en veerkracht onder de 
inwoners en ondernemers in Ooststellingwerf. Er waren afgelopen jaar zeker lichtpuntjes. 
Het Haerenkwartier in Oosterwolde is bijna helemaal vernieuwd, echt uniek! De 
Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid bestond 25 jaar, de Buurthaven in Haulerwijk en 
Dorpshuiskamer in Appelscha openden de deuren. Het sportveld in Ravenswoud is vernieuwd 
en er was enorm veel belangstelling om mee te doen aan ons project ‘wildcamera’s’, waarmee 
we in beeld krijgen welke (wilde) dieren er in Ooststellingwerf leven.
In Makkinga was er een bijeenkomst voor alle nieuwe inwoners van het dorp en in Langedijke 
waren diverse sportieve activiteiten. Ik kreeg in oktober bezoek van twee jonge knullen die 
graag een pumptrackbaan willen in Oosterwolde. Wat ontzettend stoer om dan gewoon een 
brief aan de burgemeester te sturen!
Ik hoop dat u met elkaar deze saamhorigheid en samenwerking vasthoudt. Niet alleen tijdens 
deze lockdown maar ook in de periode daarna.
December is voor velen een maand van vreugde en gezelligheid, maar voor sommigen helaas 
ook van eenzaamheid en gemis. Blijf goed naar elkaar om kijken en wees lief voor elkaar. 

Tot slot wens ik u dat u ondanks alle beperkingen toch kunt genieten van de feestdagen en 
voor 2022 wens ik u al het goede en mooie dat het leven u kan brengen.

Burgemeester Korthuis

Aangepaste openingstijden kerstvakantie
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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


Het klinkt misschien makkelijk: even het oude 
frituurvet van de oliebollen of andere hapjes 
door de gootsteen of het toilet spoelen. Handig 
is het alleen niet, want frituurvet stolt heel snel 
zodra het in de riolering terecht komt. Gevolg is 
dat de gootsteen niet doorspoelt of het toilet 
overstroomt. 

Tip: bewaar de lege fles van het vet. Dan kun je, 
nadat je uit gefrituurd bent, je vet of olie terug 
in de fles stoppen en inleveren bij de milieu-
straat of speciale bakken bij de supermarkt.

Meer informatie of vragen
Neem contact met ons op of ga naar de website 
www.ooststellingwerf.nl/riool.

Aan de Oostenburg in Oosterwolde staat al 
enige tijd  een personenauto.  Graag komt de 
gemeente in contact met de eigenaar van deze 
personenauto. Dit kan via het algemene 
nummer van de gemeente (14 0516) of via 
handhaving@opsterland.nl. Als de eigenaar 
niet reageert vóór maandag 27 december 2021, 
wordt de personenauto weggesleept.

spoel frituurvet niet door het riool

eigenaar auto gezocht

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.

Gezien de huidige coronamaatregelen is 
carbidschieten in kleine groepen toegestaan. Of 
dat uiteindelijk ook zo blijft, 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.

Carbidschieten

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 
30 november 2021 de Algemene plaatselijke 
verordening Ooststellingwerf 2021 vastgesteld.

De verordening treedt in werking op 1 januari 
2022. Deze ligt vanaf 10 december twee weken 
voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oosterwolde bij de informatiebalie. Als u de 

verordening wilt inzien op het gemeentehuis, 
moet u een afspraak maken. Dit kan via  
www.ooststellingwerf.nl	of	via	14	0516.	Een	kopie	
van de verordening is tegen betaling verkrijgbaar. 

Heeft u vragen over deze verordening? Neem 
dan contact op met Harry Doedens, 
telefoonnummer 14 0516.

Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf 2021 vastgesteld 
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