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Adresgegevens
’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

Openingstijden gemeentehuis
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.

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 

uur terecht voor informatie over bouwen en 

bestemmingsplannen.

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

In gesprek met B&W
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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
13 mei Esther Verhagen (11.00 uur)
20 mei Fimke Hijkema

Mededelingen 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 18 april 2019 voor het vervan-

gen van de bovenbouw op het per-
ceel De Maden 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor  het plaatsen van een nieuw 

ooievaarsnest op het perceel 
Aekingaweg kadastraal sectie I 
nummer  965

Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van de  112 ATB 

survival Appelscha  op  5 oktober 
2019    (25-04-2019);

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor het verbreden van water-

gangen en verplaatsen dammen, 
duikers, hekwerken Boven-Tjonger 
kadastraal sectie H 221
(18-04-2019) 

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 24 april 2019 voor het plaatsen 

van een bord  zwembad op het 
perceel kadastraal  sectie K 782  

- op 24 april 2019 voor het plaatsen 
van een schutting op het perceel 
Opzienersweg  25

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor de verbreding en aanleg van 

vispassages op de percelen 
kadastraal sectie E 749, D 1151, 
1169 en 2185   (30-04-2019)

- het oprichten van een lunchcafé in 
de bestaande bebouwing -strijdig 
gebruik op het perceel Veengang 1   
(25-04-2019)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor  de verandering van een var-

kenshouderij op het perceel 
Weperpolder 10    (23-04-2019)

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

Bevolkingsonderzoek 
in gemeente 
Ooststellingwerf
Vanaf 3 mei  kunnen vrouwen uit de gemeente 
Ooststellingwerf  in de leeftijd van 50 t/m 75 
jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevol-
kingsonderzoek borstkanker. De onderzoeks-
wagen is tot en met 9 mei te vinden in Oldeber-
koop. Daarna verhuist de wagen naar Makkinga 
waar hij tot en met 16 mei staat.

Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker 
in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit ver-
hoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mogelijk.

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek 
borstkanker kunt u vinden op 
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl. U kunt ook 
bellen met de informatielijn van Bevolkingson-
derzoek Noord, telefoon 050 – 520 88 99, op 
werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Burgemeester en wethouders maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend, dat de raad van de gemeente 
Ooststellingwerf op 23 april 2019 het bestem-
mingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging is aan-
gebracht naar aanleiding van een opmerking 
door een ambtelijke vertegenwoordiger van 
gedeputeerde staten van de provincie Fryslân.

Vanaf 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 ligt 
het door de raad gewijzigd vastgestelde be-
stemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien April-
straat’ (planidentifi catiecode: NL.IMRO.0085.
DertienAprilstraat-VG01);

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een plano-
logisch-juridische regeling voor de bouw van 
een supermarkt en aanvullende commerciële 
functies op de begane grond. In de drie bo-
venverdiepingen van het gebouw worden 55 
appartementen gerealiseerd waarvan 44 zorg-
appartementen en 11 appartementen voor de 
particuliere woningmarkt.  

Ter inzage
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan 
(planidentifi catienummer: NL.IMRO.0085.
DertienAprilstraat-ON01) vanaf 3 mei 2019 
tot en met 13 juni 2019 inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te 
Oosterwolde.

Het ontwerpbestemmingsplan is verder digitaal 
raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan 
tegen het vastgestelde bestemmingsplan schrif-
telijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
    hebben ingediend;
b. belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
    hen redelijkerwijs niet kan worden verweten 
    dat zij geen of niet tijdig een zienswijze 
    hebben ingediend.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan daar-
naast een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel 
voor het indienen van beroep als voor een ver-
zoek om voorlopige voorziening is griffi  erecht 
verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag 
na afl oop van de beroepstermijn. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het be-
sluit niet eerder in werking dan op het moment 
dat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan is van rechtswege afdeling 2 van 
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toe-
passing. Dit betekent dat alle beroepsgronden in 
het beroepsschrift moeten worden opgenomen. 
Na afl oop van de beroepstermijn kunnen geen 
nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’

Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 7 mei  2019 vanaf 19.30 uur is de 
raadscommissie Samenleving in kamer 
11 + 12 van het gemeentehuis Ooster-
wolde.

Agenda
- Presentatie aandachtsgebieden
  Stellingwerven
- Subsidie Onderzoek borging Stichting 
  Wel-Zijn op Dorpse schaal
- Wijziging statuten Stichting Comprix
- Caparis

Raadscommissie Planning & 
Control
Dinsdag 7 mei 2019 vanaf 19.00 uur is 
de raadscommissie Planning & Control 
in de raadzaal van het gemeentehuis 
Oosterwolde.

Agenda
- Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 
  2018, Toezichtsjaar 2017
- Verantwoording BAG en BGT in het   

  kader van ENSIA
- Wijziging legesverordening

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 7 mei 2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Ruimte in de raad-
zaal van het gemeentehuis Oosterwolde. 

Agenda
- Bestemmingsplan woongebied Wrongel te 
  Oosterwolde
- Regenwater Haerenkwartier
- Financieringsaanvraag DFMopGlas
- Wijziging begroting FUMO 2019
- Jaarverslag/ jaarrekening 2018 en ontwerp
  begroting 2020 Adviescommissie Ruimtelijke 
  Kwaliteit

Gezamenlijke raadscommissie Planning 
& Control, Ruimte en Samenleving
Woensdag 8 mei 2019 vanaf 19.30 uur 
is de gezamenlijke raadscommissie 
Planning & Control, Ruimte en Samen-
leving in de raadzaal van het gemeente-
huis Oosterwolde.

Agenda
- Voorjaarsrapportage 2019

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 raadscommissie  toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

U kunt dit voor de vergadering melden bij de 
griffi  er via griffi  e@ooststellingwerf.nl. U krijgt 
maximaal vijf minuten spreektijd.

Alle raadcommissievergaderingen zijn  te volgen 
via de website (www.ooststellingwerf.nl). 

De raadscommissievergaderingen Planning & 
Control en Ruimte worden  uitgezonden via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 
104.1 FM).

Raadscommissies

Vrijwilligersprijzen
17 mei 2019
Een wereld zonder vrijwilligers zal er heel wat 
anders uit zien. De inzet en het eindeloze 
enthousiasme van al die mensen die in hun vrije 
tijd de wereld mooier maken is enorm belangrijk. 
Daarom heeft de gemeente Ooststellingwerf een 
vrijwilligersprijs voor organisaties. Daarnaast 
worden inwoners die zich vrijwillig inzetten voor 
de samenleving in het zonnetje gezet.

Vrijdag 17 mei vanaf 18:30 uur krijgen vele vrijwil-
ligers in onze gemeente een blijk van waarde-
ring. Dit vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Oosterwolde. Daarnaast wordt 
bekend gemaakt welke genomineerde vrijwilli-
gersorganisaties een prijs ontvangen. 

Draagt u het vrijwilligerswerk ook een warm hart 
toe? Dan bent u van harte welkom om aanwezig 
te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst. 
Aanmelden is gewenst en kan tot 12 mei a.s. 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
Janny Blomsma: 
j.blomsma@ooststellingwerf.nl.



Woensdag 30 april | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Op 19 april 2019 is het verkeersbesluit ‘aanleggen landbouwsluis Oude Willem’ gepubliceerd.
Het betreft het aanleggen van een landbouwsluis op één van de poten van de Y aansluiting Oude Willem-Bosweg. De landbouwsluis is één van de 
maatregelen die wordt uitgevoerd voor het verkeersluw maken van de oude Willemsweg. Op onderstaande tekening staat de situatie aangegeven.

 Vertel het de 
gemeenteraad

Regelmatig krijgt de gemeenteraad de vraag of 
het mogelijk is om een presentatie te houden 
voor de raad. Op 28 mei kan dit. De gemeente-
raad van Ooststellingwerf heet alle verenigin-
gen, organisaties en inwoners welkom die iets 
willen presenteren. Iedereen is welkom! 

Deze avond is voor iedereen toegankelijk en is 
live te volgen via de website van de gemeente. 
Wilt u iets presenteren? U kunt zich aanmelden 
bij Mirjam van Bergen, raadsgriffi  er via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl. Aanmelden kan tot 
en met vrijdag 24 mei. 

Datum   28 mei 2019 
Tijdstip   20.00 – 22.00 uur 
Locatie   Raadzaal gemeentehuis 
  Oosterwolde

Aanleggen landbouwsluis Oude Willem

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


