
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
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 21 juni 2022, wijzigen voorgevel,

 Vaart Zz 145
- op 22 juni 2022, verbouw woning, 

Bruggelaan 30

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Volksloop Ooststellingwerf 

8 juli 2022, Appelscha-Oosterwolde

Melding APV
- voor wijziging leidinggevenden, Bosberg 1    

(21-06-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen bouwbord (tijdelijk), Gruun 3

Donkerbroek
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie HD Tentfeest Donkerbroek 

1, 2 en 3 juli 2022, evenemententerrein Oude 
Tramweg (21-06-2022)

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor vergroten woning, Kerkstraat 37

Makkinga
Melding APV
- voor wijziging data wedstrijden, gebruik 

reservedatum 4 september i.p.v. reguliere 
datum 10 juli 2022, Prikkedam 1A (16-06-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 juni 2022, realisatie gesloten 

bronsysteem, Jardinga 2

- op 21 juni 2022, interne verbouwing en 
uitbreiding Albert Heijn, Stipeplein 14

RECTIFICATIE
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 juni 2022, realiseren bedrijfsverzamel-

gebouw, Zoltstede - kadastraal C 4068

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie rommelmarkt 3 september 

2022 , Jan Frankensingel 28   (17-06-2022)
- voor organisatie intocht Sinterklaas 12 

november 2022, centrum    (20-06-2022)
- voor organisatie Fancy Fair 1 juli 2022, 

Boekhorsterweg 15    (21-06-2022)

 Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Volksloop Ooststellingwerf 

8 juli 2022, Appelscha-Oosterwolde

Ontheffi  ng APV
- voor exploitatievergunning Domino’s Pizza, 

Stationsstraat 8 (16-06-2022)

Melding APV
- voor live muziek 17 juli 2022, Stationsplein 2    

(16-06-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor vergroten kantoor, Ecomunitypark 9

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 college van burgemeester en wethouders 
van Ooststellingwerf maakt hierbij bekend dat 
de gemeente Ooststellingwerf voornemens is 
een perceel bedrijfsgrond, gelegen op de hoek 
van de Esgang en de Buurstede op bedrijven-
terrein Venekoten in Oosterwolde te verkopen. 
Het perceel is kadastraal bekend gemeente 
Oosterwolde, sectie D, nummer 2196 en heeft 
een oppervlakte van 4.685 m2.
Gemeente Ooststellingwerf geeft hiermee 
uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf 
medio 2021 zijn gevoerd met de beoogd koper. 
Redenen tot verkoop aan beoogd koper 
De gemeente Ooststellingwerf heeft de vol-
gende redenen om aan de beoogd koper het 
perceel te verkopen namelijk: 
1. De verkoop van de kavel is openbaar bekend 
 De kavel is gelegen op het bedrijventerrein 

Venekoten te Oosterwolde. De verkoop 
van kavels op dit bedrijventerrein is via een 
gemeentelijke webpagina openbaar bekend 
gemaakt. De kavels worden verkocht op 

volgorde van aanmelding. 
2. Het bedrijf van de beoogd koper is passend 

in het bestemmingsplan 
 In het bestemmingsplan “Bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen” uit 2013 is vastgesteld 
welke bedrijven passend zijn. Het bedrijf van 
de beoogd koper is passend binnen het vast-
gestelde bestemmingsplan.

Kort geding 
 Bent u het niet eens met deze voorgenomen 
verkoop? Dan dient u binnen 20 kalenderda-
gen na dagtekening van deze publicatie op 
de website van de gemeente Ooststellingwerf 
een kort geding aanhangig te maken bij de 
rechtbank Noord-Nederland. Indien u een kort 
geding aanspant, verzoeken wij u ons dit bin-
nen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen 
schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door het 
per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding 
aan gemeente@ooststellingwerf.nl.

   

Maandag 4 juli 2022 vanaf 17.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterwolde. 

Agenda
 - Afscheid wethouders

Dinsdag 5 juli 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterwolde. 

Agenda 
 - Bespreken (in)formatieproces
 - Benoeming en beëdiging wethouders
 - Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
 - Speech van de burgemeester

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 in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk maandag 4 juli 
2022 11.00 uur melden bij de griffi  er, via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De raadsvergadering van maandag 4 juli wordt 
uitgezonden is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl). 

De raadsvergadering van dinsdag 5 juli 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 

Voorgenomen verkoop kavel V op 
bedrijventerrein Venekoten

Vrijdag 8 juli  
14.00 - 20.00 uur

Boerestreek in Appelscha

Informatie, activiteiten, muziek en dans

Leuk voor jong en oud

Krijg enbespaarenergie!
Kom langs en laat je inspireren door onder andere elektrische voertuigen, 

informatie over duurzame energie, insecten-kookworkshop, zonnebootrace, 
ruilmarkten, vogelhuisjes maken, vrijmarkt en nog veel meer!

Bekijk het programma op www.efo2022.nl

TOEGANG GRATIS

Een initiatief van

Dinsdag 28 juni 2022 | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Inloopspreekuur

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur

In gesprek met B&W
Voor een gesprek met de burgemeester of 
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.



Fimke Hijlkema, Marcel Bos en 
Marian Jager- Wöltgens nemen 
afscheid als wethouder van de 
gemeente Ooststellingwerf. U 
bent van harte welkom op de 
receptie maandag 4 juli van 
18.00 tot 20.00 uur in het ge-
meentehuis in Oosterwolde.

Fimke Hijlkema en Marcel Bos 
waren vanaf 2018 wethouder in 
Ooststellingwerf. 

Marian Jager-Wöltgens was dat 
sinds december 2020. Fimke, 
Marcel en Marian nodigen u 
van harte uit om op 

4 juli afscheid te komen nemen. 
U kunt zich tot uiterlijk 30  juni 
aanmelden door te mailen naar 
bestuurssecretariaat@ooststel-
lingwerf.nl.

Met vriendelijke groet,
Sandra Korthuis, burgemeester

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders

Nee, de op de foto staande groep zijn geen 
kampioenen, geen geslaagde scholieren of een 
reisgezelschap. Maar, dit is wel de meerderheid 
van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein 
in de gemeente Ooststellingwerf. 
Zij zijn door het college van burgemeester en 
wethouders benoemt om haar gevraagd of on-
gevraagd te adviseren over aangelegenheden 
betreff ende het Sociaal Domein in de gemeente. 

Hierbij gaat het om zorg, wonen en  werk. Tevens 
gaat het over aangelegenheden betreff ende 
participatie en de leefomgeving. Daarnaast ad-
viseert de Adviesraad over jeugd- en jeugdzorg 
alsmede over werk en inkomen.
De vergaderingen van de Adviesraad zijn open-
baar. Meer informatie en de vergaderagenda 
vind je op onze website www.ooststellingwerf.nl/
adviesraad-sociaal-domein. 

Thuisbesparen & Wonen is de campagne van 
de gemeente Ooststellingwerf om de 
energierekening van inwoners te verlagen en 
CO² uitstoot te verminderen. Voor iedereen die 
in Ooststellingwerf woont is er een gratis actie. 
Kies o.a uit: 
• Gratis Bespaarkaart ter waarde van € 40,-
• Gratis Bespaarbox ter waarde van € 40,-
• Gratis energiemonitor EnergieBewust

Inmiddels hebben al meer dan 2000 
Ooststellingwervers die in een huurhuis wonen, 
een gratis Bespaarkaart aangevraagd. Met deze 
kaart kun je voor € 40,- aan producten 
aanschaff en die helpen energie te besparen. 
Denk bijvoorbeeld aan led-lampen, tochtstrips 
of een douchetimer. 

Koophuis? Gratis Bespaarkaart 
Ooststellingwervers met een koophuis kunnen 
ook een gratis Bespaarkaart aanvragen. Wacht 
niet te lang, want OP = OP!

Met de Bespaarkaart kun je online of bij de 
Hubo in Haulerwijk, Praxis of Gamma in 
Oosterwolde producten kopen om energie te 
besparen. Om het gemakkelijker te maken, is 
bon ook in te wisselen voor een Bespaarbox ter 
waarde van € 40,-. Dat is een doos gevuld met 
producten om thuis energie te besparen. Kijk 
ook www.ooststellingwerf.nl/bespaarkaart voor 
alle details.
Activeer je Bespaarkaart en bespaar meteen!
Heb je al een Bespaarkaart? Activeer die dan op 
www.ooststellingwerf.nl/bespaarkaart. Pas dan 

is hij te gebruiken en profi teer je meteen van 
€ 40,- voordeel! 

Huurhuis? Wees EnergieBewust
Huurders in Ooststellingwerf kunnen gratis een 
energiemonitoringssysteem bestellen. Dit is 
een handig apparaatje dat je eenvoudig in de 
meterkast bevestigt. Via een app op je telefoon, 
tablet of computer zie je real-time hoeveel 
stroom- én gas je verbruikt. 
Deze actie noemen we EnergieBewust. Het laat 
je eenvoudig zien hoe je met simpele 
aanpassingen energie kunt besparen. Ook kun 
je doelen instellen voor de volgende periode, 
om minder energie te verbruiken. 

Op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen  
staan alle gratis acties om thuis eenvoudig 
energie te besparen.

Gratis acties om energie te besparen

In veel gebieden zijn wilde vogels getroff en 
door vogelgriep. Ziet u een zieke of dode vogel 
en vermoedt u vogelgriep? Raak de vogel(s) 
niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld 
dit bij het Friese Milieualarmnummer: 

tel. 058-212 24 22. 
Heeft u zelf vogels of kippen en vermoedt u 
vogelgriep? Meld dit dan bij uw dierenarts. 

Vogelgriep: meld dode vogels

Feest voor de familie Kidane en familie Brhane! 
Zij mogen zich nu offi  cieel Nederlander 
noemen. Dit gebeurde vorige week tijdens de 
naturalisatieceremonie. Met de woorden ‘dat 
verklaar en beloof ik’ legden de inwoners aan 

burgemeester Sandra Korthuis een verklaring 
van verbondenheid af. Hiermee beloven zij om 
de vrijheden en rechten die bij het 
Nederlanderschap horen te respecteren en de 
plichten te vervullen.

   Voedselbank

Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aanvraag 
voedselpakket telefoonnummer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur). 
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.
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