
Dinsdag 14 mei | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

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
27 mei Harry Oosterman

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
Verleende omgevingsvergunning
- voor  een wijzigingsvergunning 

voor de  indeling inrichting op het 
perceel Vaart Zz 134   (06-05-2019)

- voor het bouwen van bedrijfsunits 
op het perceel Industrieweg 
kadastraal sectie I nummer 1067   
(13-05-2019)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  8 mei 2019 voor het bouwen 

van een woning op het perceel 
Laagduurswoude 4

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vernieuwen van de veranda 

met aanbouw op het perceel 
Oosterwoldseweg 12 (14-5-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 mei 2019 voor het aanleggen 

van drijvende zonnepanelen op het 
perceel Weperpolder  18

Verleende omgevingsvergunning
- voor het gebruik van gronden en 

bouwwerken tbv webshop op het 
perceel Duistereweg 17B
(03-05-2019)

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

Niet alleen bloemen, planten en bomen komen 
na de droge periode weer tot leven, ook het 
onkruid groeit weer. Om dit te bestrijden worden 
de wegen en parkeerterreinen in onze gemeente 
twee keer per jaar geborsteld. Daarnaast worden 
deze 6 of 7 keer per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 
keer per jaar in combinatie met het borstelen, 
zodat het borstelvuil direct opgeveegd wordt. 
Wanneer de borstelauto’s aan de slag gaan in 
uw straat is het fi jn dat u uw auto tijdelijk ergens 
anders parkeert. Op die manier kunnen we de 
hele straat doen.

In onderstaande planning ziet u wanneer we 

verwachten in uw dorp te zijn. Oosterwolde is 
hierbij in “Zuid” en “Noord” verdeeld, waarbij 
de vaart de scheiding is. De planning is 
afhankelijk van de weersomstandigheden en kan 
dus wijzigen. Daarom wordt de actuele planning 
bijgehouden op de website van de gemeente 
www.ooststellingwerf.nl/borstelwagen. Er zijn 
al veel inwoners die meedenken en meewerken 
bij het verwijderen van onkruid, door de auto 
of andere obstakels even te verplaatsen. Dit 
wordt door de mensen die het werk uitvoeren 
zeer gewaardeerd en het komt de kwaliteit ten 
goede. Helpt u ook mee? Onze collega’s danken 
u hartelijk! 

 Maandag 13 mei 2019 Oosterwolde - Zuid
 Dinsdag Oosterwolde - Zuid
 Woensdag Oosterwolde - Zuid
 Donderdag Oosterwolde - Zuid
 Vrijdag Oosterwolde - Zuid en Noord

 Maandag 20 mei 2019 Oosterwolde - Noord  
 Dinsdag Oosterwolde - Noord  
 Woensdag Oosterwolde - Noord  
 Donderdag Oosterwolde - Noord  
 Vrijdag Appelscha

 Maandag 27 mei 2019 Appelscha
 Dinsdag Appelscha
 Woensdag Appelscha
 Donderdag Hemelvaartsdag
 Vrijdag Dag na hemelvaartsdag 

 Maandag 3 juni 2019 Appelscha
 Dinsdag Ravenswoud en Fochteloo
 Woensdag Haule / Haulerwijk 
 Donderdag Haulerwijk 
 Vrijdag Haulerwijk 

 Maandag 10 juni 2019 Tweede Pinksterdag
 Dinsdag Haulerwijk 
 Woensdag Haulerwijk 
 Donderdag Waskemeer
 Vrijdag Donkerbroek

 Maandag 17 juni 2019 Makkinga
 Dinsdag Oldeberkoop
 Woensdag Nijeberkoop
 Donderdag Elsloo
 Vrijdag Langedijke 

Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke 
belastingen verzonden. 

Betaalt u zelf?
Dan moet de aanslag vóór 31 mei 2019 in zijn 
geheel betaald zijn.

Wilt u graag nog in termijnen betalen?
Vraag dan automatische incasso aan. Indien u 
dit vóór 20 mei a.s. regelt wordt het openstaan-
de bedrag in 6 termijnen afgeschreven (eind mei 
t/m eind oktober). Het regelen van automati-
sche incasso kan via de website van de gemeen-

te. De automatische incasso geldt dan ook voor 
toekomstige aanslagen. Voordeel van automa-
tische incasso is dat de betaling van de aanslag 
gespreid over meerdere termijnen plaatsvindt 
waardoor u een lager bedrag per maand betaald.

Kunt u niet betalen omdat u een inkomen heeft 
rond bijstandsniveau ?
Dan komt u misschien in aanmerking voor 
kwijtschelding. Meer informatie hierover 
vindt u op de website van de gemeente 
www.ooststellingwerf.nl. Vraag dit zo spoedig 
mogelijk aan. Dit voorkomt extra kosten!

Maandagavond 20 mei vindt de eerste onder-
nemersbijeenkomst plaats in het nieuwe 
Biosintrum. Spreker deze avond is Jouke van 
Dijk: hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse 
aan de RUG. Van Dijk is expert op het terrein 
van arbeidsmarktvraagstukken en regionale 
economie. In zijn onderzoeken staan werkloos-
heid, werkgelegenheid, migratie en arbeids-
marktbeleid centraal. Hij neemt u graag mee in 
dit thema. Natuurlijk krijgt u daarnaast ook de 
kans om kennis te maken met het kloppend 
hart van de biobased economy, het Biosintrum. 

Dé ontmoetingsplek waar onderwijs, bedrijfsle-
ven en overheid samenkomen.

Programma 20 mei
19.45 uur Inloop Biosintrum
 20.00 uur Start voorprogramma
 20.30 uur Lezing Jouke van Dijk
 21.30 uur Borrel + netwerken

Wil je er ook bij zijn? Meld je dan aan via 
www.ooststellingwerf.nl/ondernemersbijeenkomst. 

De borstelwagens tegen onkruid komen 
weer langs

Aanslag gemeentelijke belastingen al betaald?

Ondernemersbijeenkomst 20 mei

Dinsdag 21 mei 2019 vanaf 19.30 uur verga-
dert de gemeenteraad in het gemeentehuis 
Oosterwolde.

Agenda
- Bestemmingsplan Woongebied Wrongel te 

Oosterwolde
- Regenwater Haerenkwartier
- Voorjaarsrapportage 2019
- Wijziging legesverordening
- Wijziging begroting FUMO 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 gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? Dan 
kunt u dit uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 12.00 
uur melden bij de griffi  er, via griffi  e@ooststel-
lingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt 
maximaal vijf minuten spreektijd.

De vergadering 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).

Gemeenteraadsvergadering 

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

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de 
Wemeweg in Makkinga op 20 t/m 22 mei a.s. 
gestremd voor doorgaand verkeer. 

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 

het werk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente 
Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnum-
mer 0516 566 419 of e-mail 
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Stremming Wememeg Makkinga


