
Dinsdag 16 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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 juli 2019 voor het plaatsen 

van een dakkapel op het perceel 
Hulsthof 52

Verleende omgevingsvergunning
- voor  het verbreden van de hoofd-

watergangen omgeving 
Tilgrupsweg   (15-07-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 juli 2019 voor het vergroten 

van de woning op het perceel  
Fruitier de Talmaweg 19

- op 10 juli 2019 voor het dempen 
van een sloot en bestaande sloot 
verbreden nabij Ruskeweg en 
Hanestreek kadastraal G 737

- op 10 juli 2019 voor verduurza-
ming en aanbouw aan het café  op 
het perceel Vosseheer 4

Ontwerp omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een tijdelijke 

noodhuisvesting op het perceel 
Herenweg 108   (12-07-2019)

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 juli 2019 voor het realiseren 

van twee dubbele woningen op de 
percelen Meester van der Waldijk 2, 
4, 6 en 8

Oldeberkoop
Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van het 

Berkoperfeest op 31-7-2019 van 
19:00 uur tot 00:30, Appie 
Talsmaplein   (09-07-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 5 juli 2019 voor het bouwen van 

een mestsilo op het perceel 
Weperpolder 8 

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

We spraken het afgelopen jaar veel inwoners 
over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. 
We deden dat bijvoorbeeld tijdens dorps- en 
wijkgesprekken, hackathons, 1-op-1 gesprekken 
en vlogs met jongeren. Mede op basis van die 
gesprekken hebben we een Visie op 
Samenleven gemaakt.

Wethouder Esther Verhagen: “Het is fantastisch 
om te zien wat mensen allemaal doen om onze 
dorpen en wijken prettig leefbaar te houden. Er 
is enorm veel energie wat leidt tot activiteiten 
en initiatieven die van de grond komen. 
Inwoners weten vaak heel goed hoe ze met 

elkaar willen wonen en leven in hun dorp en 
wijk. Als gemeente willen we dat alleen maar 
aanmoedigen en helpen we desgewenst verder 
met advies, hulp en geld.”

De visie staat op www.ooststellingwerf.nl/visie. 
Wanneer u iets mist in de visie, dan kunt u dat 
doorgeven. Hoe dat kan, leest u op de website. 
In september besluit de gemeenteraad over het 
stuk. Hierna gaan we met de uitvoering aan de 
slag, samen met inwoners, organisaties, vrijwil-
ligers, verenigingen en ondernemers op. Wilt u 
weten hoe u mee kunt doen? Houd dan de 
gemeentelijke 

In het kader van energiebesparing brandt er in 
de zomer minder straatverlichting.
In uw straat staan twee soorten lantaarnpalen, 
namelijk de zogenaamde nachtbranders (die 
branden de hele nacht) en de avondbranders 

(deze gaan normaal om 22:30 uur of om 
23:00 uur uit).

De genoemde ‘avondbranders’, zijn tot 
1 augustus uitgeschakeld.

Een goed idee is het halve werk!
Van 2 tot en met 20 september 2019 kun je weer een aanvraag indienen voor Het Fonds!
Ook dit jaar wil de gemeente goede ideeën en initiatieven verder helpen. Zorg voor een goede 
voorbereiding, en bekijk de criteria alvast op www.ooststellingwerf.nl/fonds.

Op grond van art. 8 Besluit registers kinderop-
vang maakt het college van burgemeester en 
wethouders bekend dat zij de onderstaande 
voorziening, op verzoek van houder in verband 
met beëindiging exploitatie, met ingang van 
1 augustus 2019 uit het Landelijk Register 

Kinderopvang wordt verwijderd:
• Buitenschoolse Opvang BSO Doerak
 Willinge Prinsstraat 16
 8421 PE  Oldeberkoop
 (registratienummer:648628255)

Minder straatverlichting in de zomer

Het Fonds
Kan jouw idee wel wat f inanciële steun gebruiken?

Bekendmaking

Van 29 juli tot en met 23 augustus is de 
welstandscommissie met vakantie. In deze pe-
riode kunnen er geen lokale commissies in de 
gemeente Ooststellingwerf plaatsvinden. Het 
kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden is 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 

Visie op Samenleven

Zijn er ergernissen of irritaties tussen u en uw buren?

Buurtbemiddeling 
Ooststellingwerf


