
Dinsdag 7 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

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 25 april 2019 voor het isoleren 

van de woning op het perceel Alle 
Wijtzesweg 2

-  op 30 april 2019 voor het bouwen 
van bedrijfsunits op het perceel 
Industrieweg kadastraal  I 1067 

Verleende evenementenvergunning
- voor de Ronde van Zuid-Oost 

Friesland op 25 mei 2019 van 
09:30 tot 17:00 en 26 mei 2019 van 
13:00 tot 17:00 uur. Start en fi nish 
op de Bosberg (25-04-2019)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een fi etsbrug 

N381 Donkerbroek-Oosterwolde 
nabij KW 1200   (01-05-2019)

- voor het kappen van een boom op 
het perceel Geert  Wolter Smitweg 4  
(01-05-2019)

- voor het bouwen van een schuur 
op het perceel ’t West 5 (07-05-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 april 2019 voor het vergroten 

van de aanbouw aan de woning op 
het perceel Eikensingel 27

- op 1 mei 2019 voor het bouwen 
van een voliëre op het perceel 
Kerkstraat 61A 

Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een garage/

berging op het perceel Meester 
Jongebloedstraat 18 ( 02-05-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 april 2019 voor het wijzigen 

van de handelsreclame op het 
perceel Venekoterweg 1A

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de woning 

op het perceel Bareldsburglaan 12   
(01-05-2019)

- voor het plaatsen van een balkon 
op het perceel Nanningaweg 8   
(02-05-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor de voorjaarsmarkt op 7-5-2019 

van 10:00 tot 17:00 uur, Stations-
straat/Trambaan (25-04-2019)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 26 april 2019 voor het vergroten 

van de woning op het perceel 
Compagnonsweg 14

- op 30 april 2019vor het vernieuwen 
dak en isoleren woning op het 
perceel Compagnonsweg 32

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

Borstelwagens tegen onkruid

De wegen en parkeerterreinen in Ooststellingwerf worden de komende periode weer geborsteld. 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/borstelwagen voor meer informatie en de planning. 

Een wereld zonder vrijwilligers zal er heel wat 
anders uit zien. De inzet en het eindeloze en-
thousiasme van al die mensen die in hun vrije 
tijd de wereld mooier maken is enorm belang-
rijk. Daarom heeft de gemeente Ooststellingwerf 
een vrijwilligersprijs voor organisaties. Daar-
naast worden inwoners die zich vrijwillig inzet-
ten voor de samenleving in het zonnetje gezet.

Vrijdag 17 mei vanaf 18:30 uur krijgen vele vrij-
willigers in onze gemeente een blijk van waar-

dering. 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.

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

Omrin en de gemeente Ooststellingwerf orga-
niseren op vrijdagmiddag 10 mei een rondlei-
ding door de scheidings- en bewerkingsinstalla-
tie (SBI) van afvalverwerker Omrin.  
Hier komt u alles te weten over het scheidings- 
en verwerkingsproces. Zo krijgt u ook te zien 
hoe Omrin uw plastic, metaal en drankkartons 
uit het afval haalt. De machines halen uit het 
afval herbruikbare grondstoff en waar weer nieu-
we producten van worden gemaakt..

We vertrekken met een bus vanuit Oosterwolde 
naar Ecopark de Wierde in Heerenveen. U kunt 
zich opgeven via communicatie@ooststelling-
werf.nl. Geef hierbij aan met hoeveel personen 
u graag mee wilt. U kunt ook  op eigen gelegen-

heid gaan, geef dit aan bij de opgave. 

Vertrek om 13.15 uur. De rondleiding duurt tot 
16.00 uur. 

U ontvangt na opgave meer informatie over 
het gehele programma. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

Deze rondleiding is ook in december en febru-
ari geweest. Toen is al aangekondigd dat we 
deze rondleiding zouden herhalen.

De rondleiding is voor inwoners vanaf 16 jaar. Er 
zijn diverse trappen in de fabriek, het is daarom
belangrijk dat bezoekers goed ter been zijn.

Vertel het de gemeenteraadVrijwilligersprijzen 17 mei 2019

Rondleiding bij Omrin op Ecopark De Wierde


