
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.

Donkerbroek
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie  Intocht Sinterklaas 19 

november 2022, in het centrum

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 oktober 2022, plaatsen carport, 

Claes Egbesweg 7
- op 11 oktober 2022, vergroten woning, 

Claes Egbesweg 2

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 oktober 2022, gewijzigd uitvoeren 

vergunning  OV-2020-6781, verplaatsen hal, 
Turfsteker 49

- op 11 oktober 2022, kap Amerikaanse eik,  
Leeksterweg 17

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Kerkstraat 37

(11-10-2022)
- voor realiseren 5 appartementen in bestaand 

pand, Leeksterweg 2 (12-10-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  5 oktober 2022, bouw schuur, 

Bercoperweg 18

- op 10 oktober 2022, aanleg verlichting 
paardenbuitenbak, Veneburen 11
Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 oktober 2022, vergunningsvrije verbouw 

tbv levensloopwoning, Buttingasingel 15

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor Wandelevenement Orange the world 

walk 8 december 2022

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 5 oktober 2022, oprichten kleine 

windturbine, Kruisweg 32A
- op 10 oktober 2022, verbouw woning en 

garage, Compagnonsweg 2

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
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

 @Ooststellingwerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

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.

De kleding- en schoenenbonnenactie is weer 
gestart! Met deze actie ondersteunt de gemeente 
Ooststellingwerf gezinnen met kinderen tot en 
met 17 jaar met kleding- en schoenenbonnen. 
De kleding- en schoenenbonnen niet meer apart 
van elkaar, zoals voorgaande jaren. Dit jaar krijgt 
elk kind tot en met 17 jaar twee keer een set van 
kleding- en schoenenbonnen ter waarde van € 
75,00, dus € 150,00 totaal. U mag zelf bepalen of 
u met deze bonnen kleding of schoenen koopt 
of beide. Inwoners die een uitkering krijgen van 
de gemeente krijgen automatisch de bonnen 
thuis gestuurd. 

Hoe werkt het?
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 
17 jaar? Bent u een alleenstaande ouder en ver-
dient u maandelijks maximaal €  1.360,75 netto 
per maand (exclusief vakantiegeld)? Of bent u 
getrouwd/samenwonend en is uw gezamen-
lijke inkomen maximaal €  1.943,93 netto per 
maand (exclusief vakantiegeld) per maand? Dan 
komt u wellicht in aanmerking voor kleding- en 
schoenenbonnen voor uw kind(eren). Let op: bij 
woningdeling/kostendeling wordt aangesloten 

bij de draagkrachtberekening van de bijzondere 
bijstand. Op de website www.ooststellingwerf.nl/
kledingbon  vindt u welke voorwaarden er aan de 
bonnen vast zitten. 

Wat moet u doen?
Ontvangt u een uitkering van de gemeente 
Ooststellingwerf? Dan ontvangt u de bonnen 
automatisch en hoeft u geen aanvraag in te 
dienen. Ontvangt u geen uitkering van ons, dan 
kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen van de 
bonnen kan vanaf  15 oktober 2022 tot en met 
30 november 2022 met het aanvraagformulier. 
De bonnen kunnen besteed worden vanaf 20 
oktober 2022. 

Aanvragen
Op de website van de gemeente kunt u via een 
online formulier de bonnen aanvragen. Als u 
geen DigiD heeft, kunt u ook een formulier op 
de website downloaden, printen en opsturen 
naar het gemeentehuis. Kijk voor meer informa-
tie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op 
www.ooststellingwerf.nl/kledingbon. 

Kleding- en schoenenbonnen
voor uw  kinderen

   

Dinsdag 25 oktober 2022 vanaf 20.30 uur 
vindt er een openbare raadsvergadering met 
de Commissaris van de Koning plaats. De 
publieke tribune is open. 

Agenda
- Profi elschets burgemeester

gemeente Ooststellingwerf

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Raadscommissie Planning & Control
Woensdag 26 oktober 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Planning & Control 
plaats. De publieke tribune is open. 

Agenda
- Najaarsrapportage 2022
- Programmabegroting 2023-2026

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie Plan-
ning & Control toe te spreken. Wilt u hiervan 
gebruik maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk 
woensdag 26 oktober 2022 12.00 uur melden 
bij de griffi  er, via griffi  e@ooststellingwerf.nl 
of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal 
vijf minuten spreektijd.

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

De openbare raadsvergadering met de Com-
missaris van de Koning en de raadscommis-
sie Planning & Control zijn te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering

Omgevingsvergunning en 
verklaring van geen bedenkingen

Veel inwoners van Ooststellingwerf gebruiken 
de Afvalapp van Omrin op hun smartphone of 
tablet. Dat is logisch, want via de app krijg je 
actuele informatie over afvalinzameling. Zo ont-
vang je automatisch een herinnering wanneer de 
Sorti-, papier- of Biobak aan de weg moet. Han-
dig! De app biedt nog meer handige functies. 
Een afspraak maken voor de milieustraat is zo 
gedaan. En maak je een account aan, dan krijg je 
toegang tot persoonlijke grafi eken en het Afval-
label. De app geef je dan inzicht in hoeveel rest-
afval je hebt aangeboden en op het Afvallabel zie 
je hoe je scoort ten opzichte van het gemiddelde 
gewicht in de gemeente. Ga de uitdaging aan en 
word een koning(in) in afval scheiden! 

Haal meer uit je Afvalapp:

Afval scheiden
wordt een eitje

De omgevingsvergunning en verklaring van 
geen bedenkingen ‘kampeerplaats Frankrijk 4 
Nijeberkoop’ liggen vanaf 16 september 2022 
tot en met 27 okto ber 2022 ter inzage. De om-
gevingsvergunning heeft besluitnummer OV-
2021-4231.

U kunt de omgevingsvergunning en verklaring 
van geen bedenkingen (planidentifi catienum-
mer: NL.IMRO.0085.OVKampeerNijeber-
ko-VG01) inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een 

afspraak. Dat kan via de website www.ooststel-
lingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. De stuk-
ken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt 
u een beroepschrift indienen bij de afdeling 
bestuursrecht van Rechtbank Noord-Nederland 
(Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U vindt 
de offi  ciële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Het college van burgemeester en wet houders 
van gemeente Ooststellingwerf heeft het 
voornemen om met een partij een 
gebruiksovereenkomst te sluiten voor een 
gedeelte (begane grond) van de loods aan de 
Lyclamaweg 15A in Makkinga, kadastraal 
bekend gemeente Makkinga, sectie E, nummer 

2265 deels. De gebruiker wil de ruimte 
gebruiken als aanvulling op de reeds bij haar in 
gebruik zijnde naastgelegen ruimte.
Voor reden tot verkoop en bezwaar maken kijk 
op onze website: www.ooststellingwerf.nl/ 
ingebruikgeving-loods-lyclamaweg.

Voorgenomen ingebruikgeving 
gedeelte van de loods aan de 
Lyclamaweg 15A in Makkinga

Wil jij zien waar voedselbanken hun eten in-
zamelen, hoe de kratjes worden gevuld of hoe 
ze om gaan met voedselveiligheid? Misschien 
wil je weten of je in aanmerking komt voor 
voedselhulp. Of wil je je  aanmelden als vrijwil-

liger? Kom dan langs op de open dag van de 
Voedselbank in Ooststellingwerf op 22 okto-
ber van 10.00 tot 12.00 uur. De Voedselbank 
Ooststellingwerf is te vinden op Zoltstede 2, 
Oosterwolde.

Open dag voedselbank



   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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Vanwege de uitvoering van asfaltonder-
houd en/of het aanbrengen van bermver-
harding worden de onderstaande wegen 
gestremd voor doorgaand verkeer.

De duur van de stremming is afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de voort-
gang van het werk. Op de website van de 
gemeente Ooststellingwerf staan de inge-
stelde omleidingsroutes aangegeven. 

Stremmingen
• 24 t/m 28 oktober

Bosberg in Appelscha
• 24 oktober t/m 1 november

Kloosterweg in Appelscha 
• 25 oktober t/m 4 november

Nanningaweg (wegvak tussen  de Langekamp 
(Flippobrug) en de vaart Westzijde) in 
Oosterwolde 

• 25 oktober t/m 11 november
De Knolle en Noordeinde in Fochteloo 

• 31 oktober t/m 15 november
Lyclamaweg en de Meester Lokstraat in 
Ravenswoud

• 31 oktober t/m 18 november
Vaart Zuidzijde (wegvak tussen de brug 
Toogwijk en de Menneweg) in Appelscha

• 3 t/m 18 november
Venekoten (wegvak tussen de Houtwal en het 
Ecomunitypark) in Oosterwolde 

• 4 t/m 18 november
Tjabbekamp in Donkerbroek 

• 7 november t/m 6 december
Prikkedam en Abbendijk in Makkinga 

• 10 t/m 18 november
Norgerweg (wegvak tussen de Dokter 
Beumerstraat en de kruising Elleboogsvaart) 
in Haulerwijk 

• 11 november
Hornleger t.h.v. huisnummer 18 in 
Oosterwolde 

• 23 november t/m 9 december
De Riete in Elsloo 

• 5 t/m 23 december
Kruisweg (buiten de bebouwde kom) 
in Waskemeer 

Verkeershinder
Op de onderstaande wegen ontstaat er voor 
een korte periode verkeershinder.

• 27 oktober; Zuideinde en ’T West Fochteloo
• 27 oktober; ’t West Fochteloo
• 11 november;  Buurstede Oosterwolde
• 11 november; Hoofdweg Boven en de 

Turfsteker Haulerwijk

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

Wil je meer inzicht in je geldzaken? Mis-
schien omdat de vaste lasten omhoog zijn 
gegaan of je elke maand net niet genoeg 
geld hebt om rond te komen? 

Doe mee met de gratis budgetcursus ‘Weet 
wat je besteedt’ van de gemeente Ooststel-
lingwerf en stichting Scala Welzijn. In deze 
gratis cursus gaan de budgetadviseurs van 
de gemeente stap voor stap onderwerpen 
bij langs die jou kunnen helpen om meer 
grip te krijgen op je geld. Denk hierbij aan:

• Het ordenen van de administratie
• Overzicht krijgen in inkomsten en uitgaven
• Van begroting naar budgetkeuzes

• Bespaartips en regelingen voor minima in de 
gemeente

• Wat je kunt doen bij een verandering in 
inkomen om betalingsproblemen te 
voorkomen

De cursus is op woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 
november van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmel-
den kan tot vrijdag 28 oktober 2022 door 
een mail te sturen naar administratie@
scala-welzijn.nl. Vermeld in het onderwerp: 
opgave budgetcursus. Moeite om naar 
Oosterwolde te komen vanuit één van de 
dorpen? Bespreek de mogelijkheden voor 
vervoer en vergoeding van de reiskosten 
ook met stichting Scala.

Vanwege wegwerkzaamheden aan de Nannin-
gaweg is de milieustraat van 26 t/m 28 oktober 
gesloten. Vanaf zaterdag 29 oktober is de mili-
eustraat weer bereikbaar en geopend. Die dag 
is de milieustraat geopend van 08.30 tot 16.30 

uur. Wilt u afval brengen naar de milieustraat 
in Oosterwolde? Dan moet u zich van te voren 
aanmel den via de afvalapp of de website van 
Omrin www.omrin.nl/bij-mij-thuis/afval-
regelen/

Milieustraat gesloten

Gratis budgetcursus voor
inwoners Ooststellingwerf

Wegstremmingen


