
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 17 maart 2022, vergroten woning, 
Vaart Nz 54

Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen 4 blokhutten, Boerestreek     
(17-03-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie kerkdienst, schoolmusical, 
muziek, cabaret enz. 2022, Openluchttheater 
De Koele, Bosberg nabij nr. 3

 - voor organisatie Brocante & Streekproducten 
fair 28-5, 30-6, 28-7, 25-8, 29-9-2022, 
Boerestreekplein

 - organisatie Beachvolleybal Appelscha 2 juli 
2022, Bosberg zandvlakte

Melding Activiteitenbesluit
 - voor veranderen bedrijf, Vaart Nz 89     
(17-03-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor plaatsen overkapping, Boerestreek 7

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Koningsdag 27 april 2022, 
Boerestreekplein

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 17 maart 2022, bouw woning, 
Kloosterweg 1B

Verleende omgevingsvergunning
 - voor gewijzigd afbouwen woning, 
Hoofdweg 4     (22-03-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Vesuvius Paasvuur 17 april 
2022, Kruising Bûtenweg/De Riete    
(21-03-2022)

Fochteloo
Melding Activiteitenbesluit
 - voor verandering bedrijf, Vogelrijd 15     
(17-03-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 17 maart 2022, bouw woning - strijdig met 
regels RO, Leeksterweg 45A

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Eikensingel 17 (22-03-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Snikkeweek 11 t/m 17 juli 
2022, Leeksterweg 23A

 - voor organisatie rommelmarkt 11 juni 2022, 
Kerkstraat 13

Melding Activiteitenbesluit
 - voor starten activiteiten, Turfsteker 51     
(22-03-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 17 maart 2022, bouw 9 grondgebonden 
woningen, De Melkweg 3e fase, kadastraal C 
6914 en 6915

 - op 17 maart 2022, nieuwbouw garageboxen, 
Venekoterweg kadastraal C 6921

 - op 18 maart 2022, vergroten sportcomplex, 
Veenhofweg 1

 - op 21 maart 2022, plaatsen vlaggenmasten- 
reclame, Venekoterweg 13

 - op 22 maart 2022, bouwen zes 
zorgappartementen, ’t Oost 60 t/m 60E 

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouwen 6 woningen (wijziging op 
verleende omgevingsverg. OV-2021-2460), 
Boekhorsterweg kadastraal C 6444    
(23-03-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie historische demo races 5 
en 6 juni 2022, Bedrijventerrein Venekoten

Melding Activiteitenbesluit
 - voor starten bedrijf, Stationsstraat 8     
(17-03-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor plaatsen dakkapel, Laak 23
 - voor bouw schuur/berging, 
’t Oost 35

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Koningsdag 27 april 2022,  
‘t Wijkje

Ooststellingwerf
Ontheffi  ng APV
 - voor plaatsen tijdelijke reclame-/
driehoeksborden kermis 7 t/m 
19 april 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

Wil jij een gratis energiescan van je woning? 
Zo’n scan laat zien waar je makkelijk energie 
kunt besparen. Een energiecoach uit Ooststel-
lingwerf (misschien wel een bekende van jou) 
komt graag bij je thuis aan de keukentafel. Sa-
men met jou wordt dan een energiescan uitge-
voerd. Je krijgt een rapport met handige tips en 
voorstellen om thuis energie te besparen.

• De energiecoach gebruikt een checklist om 
jouw energieverbruik te onderzoeken. Met 
deze uitgebreide checklist, de energierekening 
en de woninggegevens gaat de energiecoach 
samen met jou de woning door.

• De energiecoach geeft voorlichting en 
informatie over je energierekening en vertelt 
hoe je met eenvoudige (gedrags-)maatregelen 
veel energie kunt besparen.

• De energiecoach geeft informatie over de 
kwaliteit van de isolatie en de installaties in de 
woning.

• De energiecoach kijkt met jou naar 
mogelijkheden om duurzame energie op te 
wekken, zoals zonne-energie.

• De energiecoach geeft besparingstips.

Na het huisbezoek ontvang je van de ener-
giecoach een rapport met de resultaten. De 
energiecoaches zijn opgeleid tot ‘Energiecoach 
aan huis’. De energiecoaches zijn vrijwilligers 
uit Ooststellingwerf, die inwoners namens de 
gemeente helpen energie te besparen.

Wil jij een gratis energiescan? Meld je dan aan 
via: www.ooststellingwerf.nl/energiescan/

   

Dinsdag 5 april 2022 vanaf 19.30 uur vindt 
de gezamenlijke raadscommissie Planning 
& Control, Ruimte en Samenleving plaats. 
De publieke tribune is open.

Agenda
 - Ontwerp-omgevingsvergunning Frankrijk 4 
te Nijeberkoop

 - Gedragscode integriteit raadsleden 2022 
Ooststellingwerf

 - Monitor Sociaal Domein 2021
 - Mededeling aan de raad over 
Dementievriendelijke gemeente

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe 

te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 5 april 
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
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

De commissievergadering wordt  uitgezonden 
via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM 
en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de web-
site (www.ooststellingwerf.nl). 

Gezamenlijke Raadscommissie 
Planning & Control, Ruimte en SamenlevingVerschillende inwoners uit Ooststellingwerf 

zetten zich in voor vluchtelingen uit Oekraïne. 
Vangt u Oekraïners op of wilt u zich voor hen 
inzetten? D an kan de website www.refugeehelp.
com u verder helpen.

De site is het online startpunt voor Oekraïense 
vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich 
voor hen in wil zetten. Het dynamische plat-
form biedt informatie en bundelt initiatieven 
van de overheid, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en particulieren. Hier staan de 
wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, 
vraag en aanbod komen samen en iedereen die 
zich wil inzetten voor vluchtelingen kan hier te-

Informatie vluchtelingen uit Oekraïne

Gratis energiescan

recht. U vindt er onder andere informatie over 
huisvesting, werk en inkomen.
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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

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

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



Woensdagochtend 13 april is de opening van 
het Friese Doortrappen-seizoen. Het program-
ma Doortrappen wil ouderen tot hun 100ste 
veiliger laten fi etsen. In 16 gemeenten trappen 
we het Friese Doortrappen-seizoen af, allemaal 
op hetzelfde moment. In de gemeente Oost-
stellingwerf doen we dat met een fi etstocht 
onder begeleiding van een fi etscoach en een 
buurtsportcoach. Tijdens de tocht krijgt u in-
formatie over veilig blijven fi etsen en de omge-
ving. Fietst u mee?

Wanneer: woensdag 13 april

Tijd: ongeveer vanaf 10.00 uur

We zijn nog bezig met de route. Na opgave 
krijgt u te horen waar we starten en waar we 
ook weer eindigen. Meedoen is gratis en wij 
zorgen voor een hapje en een drankje onder-
weg. 

Geef u snel op 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen 
naar a.janssens@ooststellingwerf.nl. Graag 
onder vermelding van uw naam, leeftijd, e-mail-
adres en telefoonnummer. Als u iemand mee-
neemt, dan ontvangen we ook graag daarvan 
de gegevens. Na de opgave ontvangt u meer 
informatie over het programma. Meld u snel 
aan, want er is plaats voor maximaal 20 deelne-
mers. Graag tot 13 april!

Na de verkiezingen komt er een nieuwe ge-
meenteraad. Donderdagmiddag 24 maart 
was het afscheid van de oude raad en van de 
commissieleden. Een aantal raadsleden keert 
in de nieuwe periode niet terug. Burgemeester 

Korthuis sprak hen persoonlijk toe. Tammo 
Munting van D66 kreeg een koninklijke onder-
scheiding voor zijn verdienste als raadslid ge-
durende 12 jaar. Woensdag 30 maart  wordt de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Afscheidsraad

Opening Fries Doortrappen-seizoen

   

Ze hadden het er eigenlijk nog niet eerder over 
gehad. Maar na een oproep in de Gemeente-
pagina in de Nieuwe Ooststellingwerver over 
meer informatie over langer thuis wonen, leek 
het Suus en Meindert Arends uit Oosterwolde 
toch verstandig om eens goed na te denken 
over hun toekomst. En dat bleek achteraf een 
verstandige keuze. Vorig jaar heeft het echtpaar 
door het verhogen van hun huidige hypotheek 
een aanbouw kunnen realiseren bij hun wo-
ning. Nu hebben ze de slaapkamer en badka-
mer op de begane vloer en kunnen ze samen 
met hond Banjer nog jaren op hun vertrouwde 
plekje in Oosterwolde blijven wonen. 

De verbouwing begon voor het echtpaar ei-
genlijk ongeveer tweeënhalf jaar geleden bij 
een voorlichting van het Gebiedsteam van 
de gemeente over langer thuis wonen. Hier 
kregen ze samen met andere oudere inwoners 
informatie over aanbouwen, trapliften en de 
fi nanciering hiervan. “Dit zette ons wel aan 
het denken”, vertelt mevrouw Arends. “We 
hebben beide neuropathie, hierdoor is lopen 
en de trap op komen steeds lastiger”. “Ook 
was onze oude badkamer boven met douche 
in bad. Als mijn vrouw wilde douchen, moest 
ik haar steeds erin en eruit helpen”, vult me-
neer Arends aan. Een probleem dat een traplift 
alleen niet zou oplossen. De zinnen van het 
echtpaar waren gezet op een aanbouw, zodat 
ze beneden konden slapen en douchen.

Een aanbouw en de fi nanciering hiervan is niet 
niks. Het ging om een bedrag dat het echtpaar 
niet zomaar had liggen. Een optie die het Ge-
biedsteam hen voorlegde was de verzilverle-
ning van de gemeente. Met de verzilverlening 
kunnen inwoners ouder dan 60 hun woning 
naar eigen smaak aanpassen om veilig en 
comfortabel te kunnen blijven wonen. “Helaas 
bleek dat wij met het geld van een verzilver-
lening de aanbouw die we graag wilden, niet 
volledig konden betalen. En het restbedrag 
was nog zo hoog, dat we daar zelf ook niks in 

konden betekenen. Dit was een teleurstelling, 
want we zagen het al helemaal voor ons”, zegt 
meneer Arends. Per toeval kwamen ze met een 
buurman in gesprek over het verhogen van 
de hypotheek. “Toen begon het balletje snel 
te rollen. Via deze weg konden we wel onze 
droomaanbouw realiseren. Ondanks dat we 
uiteindelijk geen gebruik hebben gemaakt van 
de verzilverlening, heeft de voorlichting van het 
Gebiedsteam er wel voor gezorgd dat we op 
tijd gingen nadenken over onze woonsituatie 
en onze eigen toekomst”, benadrukt mevrouw 
Arends. 

“Gelukkig kan mijn vrouw niet zo goed stil-
zitten en is ze een echte aanpakker”, lacht 
meneer Arends. “Ik ben ook erg blij dat we toen 
al inzagen dat het juist nu tijd is. Ik dacht: we 
moeten niet wachten tot we eraan toe zijn. We 
moeten nu vooraan staan als we iets willen”, 
vertelt mevrouw Arends. Het echtpaar vond 
de verbouwing trouwens ook helemaal geen 
straf. “Het gaf veel gezelligheid, die mannen 
van Veenstra uit Makkinga over de vloer. Ze 
dachten ook goed met ons mee en hebben echt 
vakwerk geleverd. Daarnaast hou ik wel van 
verandering. Dit was een goed excuus om ook 
weer eens wat nieuws voor in huis te kopen. 
Echt een win-win”, lacht mevrouw Arends. 

De gemeente Ooststellingwerf vindt het 
belangrijk dat inwoners nog lang zelf-
standig kunnen wonen. En dat inwoners 
zelf op tijd nadenken over hun oude dag 
en waar ze deze willen en vooral kunnen 
doorbrengen. Zelf gekozen oplossingen 
kennen belangrijke voordelen. Komt u er 
niet uit? Dan kan het Gebiedsteam van de 
gemeente met u meedenken over uw op-
ties. Neem  contact op met het Gebieds-
team op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur door te bellen naar (0516) 820 100 of 
te mailen naar info@gbtoost.nl. U staat er 
niet alleen voor.

Langer thuis wonen

“We moeten niet wachten tot we eraan toe zijn”

De gemeente Ooststellingwerf vindt het 
belangrijk dat inwoners nog lang zelf-
standig kunnen wonen. En dat inwoners 
zelf op tijd nadenken over hun oude dag 
en waar ze deze willen en vooral kunnen 
doorbrengen. Zelf gekozen oplossingen 
kennen belangrijke voordelen. Komt u er 
niet uit? Dan kan het Gebiedsteam van de 
gemeente met u meedenken over uw op-
ties. Neem  contact op met het Gebieds-
team op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur door te bellen naar (0516) 820 100 of 
te mailen naar info@gbtoost.nl. U staat er 
niet alleen voor.

   

Burgemeester en wethouders van Ooststel-
lingwerf hebben besloten 

• een parkeerverbodszone in te stellen op de 
Bosberg in Appelscha ter hoogte van 
camping de Roggeberg gedurende de 
periode van 1 mei tot en met 30 september. 

• een parkeerplaats te reserveren bij het 
oplaadpunt voor elektrische auto’s nabij de 
volgende locatie: ’t Oost 11, Oosterwolde

Ter inzage besluit
De verkeersbesluiten worden in de Staatcou-
rant van 29 maart 2022 bekendgemaakt en 
liggen vanaf 29 maart 2022 ter inzage op het 
gemeentehuis te Oosterwolde. 

Inwerkingtreding besluit
Het besluiten treden direct na bekendmaking 
in werking.

Publicatie verkeersbesluiten
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie over deze besluiten, bel ons dan via 
nummer 14  0516. 

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift sturen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
postbus 38, 8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
 - de dagtekening en uw naam en adres
 - een omschrijving van het besluit
 - de reden waarom u het niet eens bent met 
het besluit

 - uw handtekening

Waar laat jij je mondkapje en wegwerphandschoenen?
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