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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?
17 juni Fimke Hijlkema tot 11.30 uur
24 juni Jouke Jongsma tot 11.30 uur

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 isoleren van de woning 
op het perceel Alle Wijtzesweg 2   
(06-06-2019)

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
 - voor het brandveilig gebruik van 
een Kindercentrum op het perceel 
Beatrixoord 1   (05-06-2019)

Verleende evenementenvergunning 
 - voor het organiseren van 
Appelscha Proeft vanaf 17:00 
en de Dolle Nacht vanaf 20:00 
op 3-8-2019, Boerestreek    
(05-06- 2019)

 - voor een Midzomerfeest  
Appelscha-boven op 22 juni 2019 
op de  locatie Vaart Zz 112    
(06-06-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 3 juni 2019 voor het bouwen 
van een schuur op het perceel 
’t West 28

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning
 - voor het organiseren van het 
evenement “Leef je uit” op 22 juni 
2019, Leeksterweg 23   
(04-06-2019)

 - voor het organiseren van een 
Straten Volleybal Toernooi op 
19,21,24,25 en 28 juni 2019  
op de locatie Laweijstraat 10   
(05-06-2019)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
 - voor het bouwen van een vrij-
staande woning op het perceel 
Bovenweg 41   (06-06-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 2 juni 2019 voor het kappen 
van een boom op het perceel 
Oosterwoldseweg 47

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 1 juni 2019 voor het kappen 
van een boom op het perceel 
Rozendael 54

 - op 4 juni 2019 voor het bouwen 
van een berging/stalling op het 
perceel Rijweg 59 

Verleende omgevingsvergunning
 - voor het wijzigen van de handels-
reclame op het perceel 
Venekoterweg 1A    (06-06-2019)

Melding Activiteitenbesluit
 - voor het starten van het bedrijf 
op het perceel Houtwal 29C    
(03-06-2019)

Waskemeer 
Verleende evenementenvergunning
 - voor een rommelmarkt op 22 juni 
2019 op de locatie Leidijk 1    
(06-06-2019)

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

Het is voor velen zo vanzelfsprekend. Zorgen 
voor een familielid of vriend vanwege een ziekte 
of beperking. Maar dan ben je wel een mantel-
zorger. En dat hebben veel jonge mantelzorgers 
vaak zelf niet door. Daarom houdt gemeente 
Ooststellingwerf in het kader van de ‘week van 
de jonge mantelzorg’ de hele maand juni een 
actie om in contact te komen met jonge 
mantelzorgers uit de gemeente. 

Ongeveer een kwart van de jeugdigen in 
Nederland groeit op met ziekte en zorg in de 
thuissituatie; dit zijn jonge mantelzorgers. 
Gemeente Ooststellingwerf wil graag weten 
welke jonge mantelzorgers er in 
Ooststellingwerf zijn en hoe die het beste door 
de gemeente ondersteund kunnen worden. 
Daarom roep de gemeente jonge mantel-
zorgers op om zich aan te melden. 

Iedere mantelzorger beneden de 25 jaar kan 
zich aanmelden op www.ooststellingwerf.nl/
jongemantelzorger. 

Iedereen die zich in juni aanmeldt ontvangt een 
cadeaubon van de gemeente. Ook worden ze 
persoonlijk uitgenodigd voor de jonge 
mantelzorgdag, een jaarlijks uitje  voor jonge 
mantelzorgers uit gemeente Ooststellingwerf. 
Daarnaast komt de gemeente graag in contact 
met jonge mantelzorgers om te kijken hoe de 
gemeente hen verder kan ondersteunen in hun 
mantelzorgtaken.

 Jonge mantelzorger? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Dinsdag 18 juni 2019 vanaf 19.30 uur 

vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
 - Motie Parkeren de Wrongel (stemmen 
staakten op 21 mei 2019)

 - Regenwater Haerenkwartier
 - Landschapsbiografi e Ooststellingwerf
 - Jaarrekening 2018 en begroting 2020 
Recreatieschap Drenthe

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 18 juni 2019 
12.00 uur melden bij de griffi  er, via griffi  e@
ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. 
U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De raadsvergadering 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).

 Raadscommissie Planning & Control
Woensdag 19 juni 2019 vanaf 19.00 uur is de 
raadscommissie Planning & Control in het 
gemeentehuis Oosterwolde. 

Raadscommissie Samenleving
Woensdag  19 juni 2019 vanaf 19.30 uur 
is de raadscommissie Samenleving in het 
gemeente huis Oosterwolde.

Raadscommissie Ruimte
Woensdag 19 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de 
raadscommissie Ruimte in het gemeentehuis 
Oosterwolde.

Agenda’s
De agenda’s van de raadscommissievergade-
ringen zijn donderdag 13 juni beschikbaar op 
onze website www.ooststellingwerf.nl.

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 raadscommissies 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 commissievergaderingen zijn  te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl). 
De commissievergaderingen worden uitgezonden 
via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM).

Gemeenteraadsvergadering 

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 3 juni 2019 hebben besloten het ont-
werpbestemmingsplan ‘Oude Dorp 
Oosterwolde’ (planidentifi catienummer: 
NL.IMRO.0085.BpOudeDorpOWolde-ON01) 
in te trekken. Dit plan voorzag in de 
planologisch-juridische waarborging van de 
Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde. De 
reden hiervoor is dat het college kiest voor 
aanpak van het hele centrum van Oosterwolde.

Het ontwerpbestemmingsplan en de 
ingediende zienswijzen worden niet behandeld 
door de gemeenteraad. De procedure is hier-
mee gestopt. Dit hebben wij gedaan door het 
bestemmingsplan ‘Oude Dorp Oosterwolde’ 
in zijn geheel te verwijderen van de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar 
of beroep indienen. 

Intrekking ontwerpbestemmingsplan 
Oude Dorp Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf maken bekend dat zij een 
toezichthouder, bedoeld in de artikelen 5:11 van 
de Algemene wet bestuursrecht en 4.2 van de 
Wet basisregistratie personen, hebben 
benoemd. Belast met het toezicht op de 

naleving van de verplichtingen van de burger 
ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 
van de Wet basisregistratie personen. 

Het besluit ligt ter inzage gedurende drie weken 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Bekendmaking

Benieuwd wat een raadslid doet en waar de 
gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens 
een avond mee met een raadslid en volg de 
vergadering vanaf de publieke tribune. 

Op 18 juni 2019 zi jn Marieke van Weperen van 
het CDA en Evert van Tellingen van de VVD uw 
gastvrouw en gastheer. Zij ontvangen u om 
18.30 uur met koffi  e. Zij vertellen u over het 

werk van een raadslid en praten u bij over wat 
er die avond in de raad besproken gaat worden. 
Vanaf 19.30 uur volgt u vanaf de publieke 
tribune een deel van de raadsvergadering. In de 
pauze maakt u kennis met de voorzitter van de 
raad, onze burgemeester Harry Oosterman. 

Aanmelden?
Stuur een mail naar griffi  e@ooststellingwerf.nl

Te gast bij raadsleden Marieke van 
Weperen en Evert van Tellingen
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Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 3 juni 2019 hebben besloten om het 
ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein 
De Prikkedam op grond van de artikelen 3.1 en 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
voor zienswijzen ter inzage te leggen. In dit 
bestemmingsplan zijn ruimtelijke regels 
opgenomen voor het motorcrossterrein 
De Prikkedam aan de Prikkedam 1A in 
M akkinga.

Ontwerpbestemmingsplan
In het ontwerpbestemmingsplan 
Motorcrossterrein De Prikkedam wordt een 
motorcrossterrein aan de Prikkedam 1A in 
Makkinga mogelijk gemaakt. Dit plan is 
opgesteld om een goede ruimtelijke ordening te 
waarborgen. Uitgangspunten bij het opstellen 
van het plan waren de bestaande situatie die in 
overeenstemming is met wet- en regelgeving en 
het verzoek van Motorcrossvereniging de 
Prikkedam van 17 april 2017 waarin de 
vereniging vraagt om aanvullende activiteiten 
mogelijk te maken.

Op hoofdlijnen worden op grond van het 
ontwerpbestemmingsplan de volgende 
activiteiten mogelijk gemaakt op het 
motorcrossterrein:
 - motorcrosstrainingen op woensdagmiddag 
en zondagochtend in de dagperiode voor ten 
hoogste drie aaneengesloten uren per dag;

 - motorcrosswedstrijden op zondag in de 
dagperiode voor ten hoogste drie zondagen 
per jaar en negen uren per dag;

 - veldsporten, ondergeschikt aan de motorcros-
strainingen en –wedstrijden, in de dagperiode 
en avondperiode tot zonsondergang voor ten 
hoogste twee dagen per week en drie uren 
per dag en  vier geluidarme veldsport-
evenementen per jaar.

In vergelijking met de bestaande situatie 
worden aanvullende motorcrosstrainingen 
en –wedstrijden hiermee niet mogelijk 
gemaakt.

Om een aanvaardbaar woon- en leefmilieu te 
waarborgen zijn in het plan grenswaarden 
voor de geluidbelasting opgenomen. Voor de 
gemiddelde geluidbelasting is een grenswaarde 
van ten hoogste 50 dB(A) opgenomen en voor 
de piekgeluidbelasting een grenswaarde van 
ten hoogste 70 dB(A).

Milieueff ectrapport
Voor het ontwerpbestemmingsplan is een 
milieueff ectrapport opgesteld. In een dergelijk 
rapport is een omschrijving en beoordeling van 
de milieueff ecten van een plan opgenomen. 
Het milieueff ectrapport is een afzonderlijke 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan en 
ligt samen met het plan ter inzage.

Ter inzage
Het bestemmingsplan Motorcrossterrein 
De Prikkedam heeft als voorontwerp vanaf 
17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter 
inzage gelegen voor inspraak. Tegelijkertijd 
heeft ook het vooroverleg als bedoeld in artikel 
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening plaats-
gevonden. Het resultaat van dit overleg en deze 
inspraak is opgenomen in de Nota overleg en 
inspraak Voorontwerpbestemmingsplan 
Motorcrossterrein De Prikkedam en 
Ontwerpmilieueff ectrapport Motorcrossterrein 
De Prikkedam (zie bijlage 2 bij de toelichting 
van het bestemmingsplan).

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentifi catienummer: NL.IMRO.0085.
BPDePrikkedam-ON01) vanaf 14 juni 2019 tot 
en met 25 juli 2019 inzien op www.ruimtelijke-
plannen.nl/viewer. Op deze website kunt u het 

Ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ooststellingwerf maken bekend dat zij de vol-
gende bevoegdheden heeft gemandateerd aan 
de ambtenaar belast met de uitvoering van de 
Wet Kinderopvang: 

1. Het beslissen op een aanvraag tot 
exploitatie van een kindercentrum of 
gastouderbureau 

2. Het besluiten tot wijzigen van gegevens 
van een kindercentrum of gastouder-
bureau in het landelijk register 
kinderopvang

3. Het geven van een waarschuwing aan een 
kindercentrum of gastouderbureau na een 
negatief advies van de GGD

Dit besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis 
van 4 juni 2019 tot 18 juni 2019.
Ieder kan op verzoek, tegen betaling, 
een afschrift krijgen van dit besluit.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na 
publicatie.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met J. Blomsma, telefoon 14 0516.
 

Mandatering van bevoegdheden 

bestemmingsplan oproepen door het adres 
‘Prikkedam 1A, 8423VC Makkinga’ in te vullen 
en vervolgens het ontwerpbestemmingsplan 
van 3 juni 2019 aan te klikken. 

Ook kunt u het plan inzien op het gemeente-
huis tijdens openingstijden. Het adres van het 
gemeentehuis is ’t Oost 11 in Oosterwolde.

Zienswijze
In de periode van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze 
op het plan zienswijzen kenbaar maken. 
Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik 
maken. Het indienen van een zienswijze kan 
schriftelijke en mondeling.

Schriftelijk
Uw schriftelijke zienswijze moet u sturen naar 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Ooststellingwerf, postbus 38, 

8430 AA Oosterwolde. Neem in uw zienswijze 
het volgende onderwerp en zaaknummer op:
 - onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Motorcrossterrein De Prikkedam;

 - zaaknummer: 0085-AZK-63219.

LET OP: het indienen van uw zienswijze per 
e-mail is niet mogelijk.

Mondeling
Voor het indienen van uw mondelinge ziens-
wijze kunt een afspraak maken met de afdeling 
Mens & Omgeving. U kunt ons telefonisch 
bereiken op 14 0516 (geen netnummer).

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


