
Agenda commissie van advies voor de bezwaarschriften 
Datum:  18 juli 2019 
Locatie:  gemeentehuis 
Tijd: 17:15 uur: Hoorzitting bezwaarschrift omgevingsvergunning bouwen schuur 
 Haulerwijk

Dinsdag 9 juli | 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.
(vanaf 18 juli t/m 22  augustus gesloten na 16.30 uur.)

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?
22 juli Jouke Jongsma
 

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  het kappen  van een eik met 

een diameter van 45 cm aan de 
Boerstreek, ter hoogte van nr. 7 . 
De boom is dood . Er wordt een 
nieuwe boom geplant. (07- 2019)

Verleende Drank- en 
Horecavergunning art. 3
- op de locatie Wester Es 11

(04-07-2019)

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen  van een linde  

met een diameter van 45 cm aan 
’t West , ter hoogte van nr. 1 . De 
boom veroorzaakt overlast door 
wortelopdruk. (07-2019)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen  van een  berk  

met een diameter van 30  cm aan 
de Laweijstraat, ter hoogte van nr. 
1 . De boom is dood . Er wordt een 
nieuwe boom geplant. (07-2019)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  2 juli 2019 voor het intern ver-

bouwen en wijzigen dakopbouw 
van de woning (monument) op het 
perceel Lyclamaweg 17 

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen  van een  eik  met 

een diameter van 55  cm aan de  
Oosterhuisweg, ter hoogte van nr. 
21 . De boom is dood . Er wordt een 
nieuwe boom geplant (07-2019)

- voor het kappen van een een linde 

met een diameter van 70 cm aan 
de Brink, ter hoogte van nummer 
1.  De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant (07-2019)

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 27 juni 2019 voor het verande-

ren van de woning op het perceel 
Egypte 3A   

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor het   kappen van een eik  met 

een diameter  van 45 cm aan de 
Molenbosch, ter hoogte van  nr. 39. 
De boom is dood (07- 2019)

Melding Activiteitenbesluit
- voor het starten van een bedrijf op 

het perceel Oosterwoldseweg 86   
(01-07-2019)

- voor het  veranderen van het 
bedrijf op het perceel 
Oosterwoldseweg 74 (01-07-2019)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een lijsterbes 

met een diameter  van 25 cm aan 
de Koemaad, ter hoogte van nr. 30.  
De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant (07-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van de  

Sinterklaasintocht op 16 november 
2019 (03-07-2019)

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een  beuk  

met een diameter  van 45 cm aan 
de Meester Lokstraat , ter hoogte 

van nummer 50. De boom staat de 
realisatie van een inrit in de weg     
(07- 2019)

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vernieuwen dak en 

isoleren woning op het perceel 
Compagnonsweg 32   (27-06-2019)

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

Een paar weken geleden deden we een oproep 
om foto’s in te sturen over water en/of riolering. 
Een aantal van deze inzendingen  sieren straks 
onze nieuwe website voor het Gemeentelijk 
Riolerings Plan (GRP).  We hebben enorm veel 
inzendingen gekregen. Hartelijk bedankt daar-
voor! Op 4 juli heeft wethouder Jouke Jongsma 
de prijzen uitgereikt aan Mike Hoogenberg, Jan 
Veensma en Anne Westerhof.  Prijswinnaars, 
van harte gefeliciteerd! 

1e prijs: Lego poppetjes werken aan kolk 
– door Mike Hoogenberg
De foto is origineel en creatief. De fotograaf 
heeft tijd gestoken in het bedenken en uit-
werken van het idee. De foto laat zien dat er 
gewerkt wordt aan de riolering. Dat wil de 
gemeente ook laten zien met de website over 
riolering & water waar deze fotowedstijd voor 

uitgeschreven is. 
2e prijs: Dam en buis 
– door Jan Veensma
De foto combineert de twee onderwerpen 
van de fotowedstrijd in één foto; het water op 
de achtergrond en de buis (riolering) op de 
voorgrond. Het landschap is typisch voor de ge-
meente Ooststellingwerf. De buis in het midden 
van de foto steekt echt uit de foto, wat de foto 
diepte geeft.
 
3e prijs: De buitendouche 
– door Anne Westerhof
De foto symboliseert de puurheid, schoonheid 
en reinheid van (drink)water. Technisch is dit 
een mooie foto. De compositie valt op. De wijze 
waarop het zonlicht de waterdruppels verlicht 
valt op en de onscherpe achtergrond geeft veel 
diepte. De foto straalt rust en onbezorgdheid uit.

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad op 2 juli 2019 heeft beslo-
ten het voorbereidingsbesluit ‘aanloopgebieden 
kernwinkelgebied Oosterwolde’ (planidentifi -
catienummer: NL.IMRO.0085.VbbOosterwol-
de-VG02) in te trekken. Dit besluit voorzag in 
het voorkomen van (ongewenste) vestiging 
van bedrijven in de aanloopgebieden van het 
kernwinkelgebied van Oosterwolde. Hiermee 
vervalt de opdracht aan het college om een 

bestemmingsplan voor te bereiden voor het 
‘Oude Dorp’.
Dit hebben wij gedaan door het voorbereidings-
besluit ‘aanloopgebieden kernwinkelgebied 
Oosterwolde’ in zijn geheel te verwijderen van 
de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. 
Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar of 
beroep indienen.

Winnaars fotowedstrijd Water & riolering

Intrekking voorbereidingsbesluit 
aanloopgebieden kernwinkelgebied 
Oosterwolde

In de periode van 39 juli tot en met 23  augus-
tus is de welstandscommissie met vakantie. 
In deze periode kunnen er geen lokale com-
missies in de gemeente Ooststellingwerf 
plaatsvinden. Het kantoor van hûs en hiem 
in Leeuwarden is gedurende deze periode wel 

geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. Wij 
verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel mo-
gelijk op uw gebruikelijke manier op te sturen 
(post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen bij de 
behandeling aanwezig zijn, mits op afspraak. 

Vakantie welstandscommissie

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


