
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.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 28 september 2022, bouw woning,  
Vaart Nz 130 

Donkerbroek 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 4 oktober 2022, dempen sloot,  
Fruitierde Talmaweg 15

 
Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen dakkapel, Tjabbekamp 2 
(03-10-2022)

 
 
 

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
 - voor realisatie mestvergister,  
Donkereweg 2 (30-09-2022)

 - voor realisatie paardenbak,  
De Monden 4 (04-10-2022)

Haulerwijk 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 3 oktober 2022, plaatsen tuinkastjes, 
Meester van der Meistraat (achter 33)

 
Oldeberkoop 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Sinterklaasintocht 19 
november 2022, centrum en haven

Oosterwolde 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 4 oktober 2022, plaatsen erfafscheiding, 
Groote Singel 7

Verleende omgevingsvergunning
 - voor aanleg tweede padelbaan,  
Jardingapad 2      (03-10-2022)

 
Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Bokslootsweg 11 
29-09-2022)

 
 
 

Gemeente Ooststellingwerf 
Ontheffing APV
 - voor plaatsen driehoeksborden 4  t/m 29 
oktober 2022 Open Dag kinderdagverblijf     
(29-09-2022)

 - voor plaatsen reclameborden Open Huis 
Drenthe College 20-10 t/m 2-11-2022 
(05-10-2022)

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

Ben je minder mobiel en lukt het je niet om 
via een bestaande regeling vervoer te regelen? 
Denk dan eens aan ANWB AutoMaatje. 

Dit is een nieuwe vervoerservice in Ooststel-
lingwerf waarbij vrijwillige chauffeurs met 
hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten 
bijvoorbeeld naar de kapper, winkel of naar 
familie brengen. Dit doen zij tegen een kleine 

kilometer vergoeding van €0,35 per kilometer. 

Wil je gebruikmaken van ANWB AutoMaatje? 
Neem dan contact op via  
automaatje@scala-welzijn.nl of 06 – 520 11 433 
(bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag). Meer informatie vind je op de web-
site van Scala:  
www.scala-welzijn.nl/vrijwilligers-automaatje

In de afgelopen jaren zijn alle woningen in de 
wijk Haerenkwartier in Oosterwolde gesloopt 
en nieuw gebouwd. Ook de openbare ruimte 
(de wegen, riolering en het groen) wordt bin-
nenkort nieuw ingericht in de hele wijk. Op 
donderdag 20 oktober organiseert de gemeen-
te een inloop in De Miente in Oosterwolde. 

Hierbij kunnen inwoners de tekeningen voor 
de herinrichting van de openbare ruimte in 
het Haerenkwartier inzien. De inloop start om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Het adres 
van De Miente is Snellingerdijk 39 in Ooster-
wolde.  

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud 
worden de onderstaande wegen gestremd voor 
doorgaand verkeer. 

•	Claes Egbesweg in Haule - Afgesloten op 
donderdag 13 oktober

•	Hildenberg in Appelscha - Afgesloten op 
donderdag 13 oktober (Golfpark de 
Hildenberg bereikbaar).

•	Leidijk in Waskemeer - Afgesloten op  
13 oktober.

•	Ploeggang in Oosterwolde - Afgesloten  
van 12 t/m 14 oktober.

•	Zoltstede (tussen de Venekoterweg en de 
Hornleger) in Oosterwolde - Afgesloten op  
12 en 13 oktober.

 

De duur van de stremming is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang 
van het werk. Op de website www.ooststelling-
werf.nl/wegwerkzaamheden staan de ingestel-
de omleidingsroutes aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:

•	Herman Kuiper van wegenbouwbedrijf De 
Wilde, bereikbaar via 06 1498 9176. 

•	Arjen Schimmel van de gemeente 
Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of  
e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Het is Week van de Duurzaamheid. Duur-
zaamheid is een mooi begrip waar we 
allemaal iets mee kunnen doen. Het is een 
week met extra aandacht, maar natuurlijk 
telt duurzaamheid iedere dag. In en om 
huis kun je gemakkelijk je steentje bijdragen 
aan een duurzamere wereld. 

Wat kun je thuis doen? 
We kunnen nu alvast bloembollen planten 
voor het voorjaar. Er zijn heel nuttige soor-
ten die aantrekkelijk zijn voor gaasvliegen, 
sluipwespen en sluipvliegen. 
 
Dit zijn de natuurlijke vijanden van de ei-
kenprocessierups. Denk aan bloembollen 
van de anemoon, botanische crocus, narcis 
tete à tete  en chionodoxa  (sneeuwroem).  
Er zijn ook pakketten beschikbaar met 
mengsels van diverse bloemsoorten. 
 
Je kunt ook nu al een vogelhuisje ophangen 
voor mezen. Mezen eten graag rupsen, ook 
de eikenprocessierups. Maar dan moet zo’n 
vogelhuis niet in de boom gespijkerd of 
geschroefd zijn. Dat is slecht voor de boom. 
Een gaatje van een schroef of spijker is een 
invalspoort voor de wilgenhoutrups die de 
boom totaal kan vernielen. Hang hem bij-
voorbeeld op met een oude fietsband. 

Week van de 
duurzaamheid

Meer informatie vindt u bij het Groen Kli-
maatplein bij GroenGoedMenken in Haule.  
 
Friesland telt 8 Groen Klimaatpleinen. De kli-
maatpleinen zijn ontwikkeld door Tuinbranche 
Nederland en worden mede mogelijk gemaakt 
door Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens 
en alle Friese gemeenten. Doel is inwoners te hel-
pen hun tuinen aan te passen op de klimaatver-
andering en water- en diervriendelijk in te richten.

Hans Menken

ANWB AutoMaatje

Wegstremmingen 12,13 en 14 oktober

Inloopavond herinrichting wegen 
en groen Haerenkwartier

Afgelopen week was het de Week tegen Een-
zaamheid. Vraagelkaar organiseerde daarom 
een speciaal Vraagelkaar café. Tijdens deze 
middag kwamen inwoners samen en konden ze 
verschillende workshops volgen. Kijk op  

www.ooststellingwerf.nl/geslaagd-vraagel-
kaar-cafe voor een impressie van de dag. Wil je 
meer informatie of weten wat voor activiteiten 
er nog meer worden georganiseerd? Kijk dan 
op www.vraagelkaar.nl. 

Geslaagd Vraagelkaar café
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 16.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

We werken alleen op afspraak. Maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken 

of bel naar 14 0516.

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.omrin.nl. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Het inloopspreekuur is elke werkdag 

van 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.


