
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 25 april 2022, verduurzaam verbouwen 
woning, Bruggelaan 5

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Beachvolleybal Appelscha 2 
juli 2022, Bosberg zandvlakte    (25-04-2022)

 - voor organisatie kerkdienst, schoolmusical, 
muziek, cabaret etc. 2022,  Openluchttheater 
De Koele, De Bosberg nabij nr. 3   (26-04-
2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor plaatsen handelsreclame, Boerestreek 
17   (26-04-2022)

Weigering melding APV
 - voor aanpassen inrit, Domela 
Nieuwenhuisstraat 36    (25-04-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 april 2022, wijzigen gevels woning, 
Oude Tramweg 7

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Dodenherdenking 4 mei 
met stille tocht, G.W. Smitweg – Herenweg    
(25-04-2022)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
 - voor wijzigen voorgevel, Slotemaker de 
Bruïneweg 50    (21-04-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Zomerfestival 18 juni 2022 
in het park

 - voor organisatie Straten volleybal competitie 
8 t/m 17 juni 2022, Laweijstraat 10

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 april 2022, vergroten pand en 
realiseren bovenwoning, Wolvegasterweg 2A

 - op 22 april 2022, plaatsen kunstwerk/
zitgelegenheid, kadastraal F 253 ’t Stekje  
Bekhofschans

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Friese Streekmarkt 7 mei , 4 
juni, 2 juli, 6 aug, 3 september en 1 oktober 
2022, Appie Tjalmaplein en 
Oosterwoldseweg   (25-04-2022)

Oosterwolde
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie avondmarkt (10 juni), 
zomerbraderie (09 juli) en pietenmarkt (11 
november 2022), Stationsstraat en Trambaan

Verleend maatwerkvoorschrift 
 - voorschriften met betrekking tot vetvangput, 
Stationsstraat 8     (25-04-2022)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 20 april 2022, bouw woning, 
Compagnonsweg 7A

Verleende omgevingsvergunning
 - voor vergroten woning door middel van 
dakopbouw, Feikemaweg 16   (25-04-2022)

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

   
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei zijn het gemeentehuis en het 
Gebiedsteam gesloten. 

Aangepaste openingstijden 
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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

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.

Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven 
staan in de gemeente Ooststellingwerf kunnen 
leefgeld aanvragen. 
 
Hoeveel leefgeld krijgen ze?
Vluchtelingen die bij de gemeente zijn inge-
schreven , krijgen € 260,- leefgeld per maand. 
Dit bedrag bestaat uit € 205,- voor eten/drinken 
en € 55,- voor bijvoorbeeld kleding en andere 
producten. Vluchtelingen die bij een gastgezin 
wonen, krijgen naast het leefgeld een maande-
lijks bedrag om een bijdrage te kunnen leveren 
aan de kosten die het gastgezin maakt. Deze 
bijdrage (wooncomponent) is € 215,- per vol-
wassene en € 55,- per minderjarige per maand. 
Het gastgezin zelf krijgt geen vergoeding. 
Vluchtelingen in Hotel Appelscha krijgen het 
deel van het leefgeld dat voor eten is, niet. Het 
hotel verzorgt namelijk het eten voor hen. 

Hoe krijgen de vluchtelingen het leefgeld?
Het leefgeld wordt via de bank  overgemaakt 
per volwassene of per gezin. Getrouwde part-
ners moeten allebei een aanvraag indienen. 
Voor de uitbetaling hebben de volwassen vluch-
telingen een IBAN-bankrekening nodig. Heeft 
een vluchteling nog geen IBAN-bankrekening? 
Dan is het belangrijk dit te regelen vóór het aan-
vragen van het leefgeld. Dit kan bij een bank, 
nadat de vluchteling is ingeschreven bij de ge-
meente. Het leefgeld stopt wanneer de vluchte-
ling uit Oekraïne betaald werk gaat doen.

Hoe kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen?
Vluchtelingen in een gastgezin kunnen het aan-
vraagformulier op onze website vinden.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagfor-
mulier op ooststellingwerf.nl/oekraine.

Inwoners met een goed initiatief kunnen sinds 
maandag 11 april weer subsidie aanvragen 
uit het Iepen Mienskipsfûns. Om zo om de 
leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbe-
teren. Met deze subsidieregeling helpt de pro-
vincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te 
voeren. De aanvraagperiode sluit donderdag 12 
mei om 17.00 uur.
Heb je een idee, maar wil je je plan verbeteren 
voordat je een subsidieaanvraag indient? Kom 

dan je idee in vijf minuten presenteren tijdens 
de projectenpitch.
Wanneer: Dinsdag 3 mei van 18.00 tot
 21.00 uur
Waar: Dorpshuis ‘De Kiekenhof’,
 Molenweg 29, Nieuwehorne
Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns 
en het aanvragen van subsidie via 
www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns. 

Woont u in Ooststellingwerf en wilt u uw 
(koop)woning verduurzamen? Doe dan mee 
aan de collectieve inkoopactie van de gemeente 
Ooststellingwerf en ‘Winst uit je woning’. 
Samen energiebesparende middelen inkopen, 
zoals isolatieglas, muur-/vloerisolatie of zon-
nepanelen, heeft grote voordelen. Dankzij onze 
samenwerking met Winst uit je woning     be-
taalt u een scherpe prijs en kunt u rekenen op 
goede service en voorwaarden. 

Gratis inschrijven
Tot en met 31 mei 2022 kunnen inwoners van 
Ooststellingwerf zich gratis en vrijblijvend 
inschrijven. U ontvangt dan een op maat 
gemaakt aanbod voor uw woning, inclusief 
vrijblijvende off ertes en een scherpe prijs. 
Aanmelden kan via www.winstuitjewoning.nl/
ooststellingwerf.
Met deze off ertes ziet u of en hoe u uw ener-
gierekening het beste kunt verlagen en neemt 
u zelf een besluit. Er ligt dus niets meteen vast. 
De off ertes zijn vrijblijvend. 

 Meer gratis acties voor inwoners
Steeds meer woningeigenaren verlagen hun 
energierekening door energiebesparende 
maatregelen te treff en, zoals isolatie en zon-

nepanelen. De gemeente Ooststellingwerf 
wil haar inwoners graag helpen aan lager 
energieverbruik, lagere lasten en een groter 
wooncomfort. De collectieve inkoopactie met 
‘Winst uit je woning’ is een actie die valt onder 
de campagne ‘Thuisbesparen & Wonen’. Dit is 
een campagne van de gemeente Ooststelling-
werf waarmee ze alle inwoners helpt om thuis 
energie te besparen.

Meer weten?
Op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen 
staat meer informatie over de inkoopactie en 
alle andere (gratis) acties. 

Over Winst uit je woning
Winst uit je Woning organiseert al 10 jaar 
lang inkoopacties voor energiebesparende 
maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen, 
verwarmingsinstallaties en kleinere energiebe-
sparende maatrege-
len. Deze partner in 
de energietransitie 
heeft inmiddels met 
ruim 100 gemeenten 
en meer dan 300 
(lokale) uitvoerders 
samengewerkt.        

Samen zonnepanelen of isolatie inkopen

Goed idee voor je dorp of wijk? Kom naar de 
projectenpitch Iepen Mienskipsfûns

Leefgeld voor vluchtelingen Oekraïne

   
Dinsdag 10 mei 2022 vanaf 19.30 
uur vindt de raadscommissie Ruimte 
plaats. De publieke tribune is open. 

Agenda
- Nota Grondbeleid 2022
- Nota Grondprijzen 2022-

2026
- Ontwerpbegroting 2023 

FUMO

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 10 mei 
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.

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 11 mei 2022 vanaf 19.30 
uur vindt de raadscommissie Samen-

leving plaats. De publieke tribune is 
open.

Agenda
- Begroting 2023, jaarstukken 

2021 en eerste begrotings-
wijziging 2022 van Veilig-
heidsregio Fryslân

- 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 woensdag 11 mei 
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.

De commissievergadering Ruimte  wordt  uit-
gezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 
106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl). De raads-
commissie Samenleving is alleen te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl).

Raadscommissie Ruimte



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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Bent u 55+ en zou u graag een keer kennis 
willen maken met Walking-sporten? Dit kan op 
vrijdag 6 mei tijdens het Oldstar sportevene-
ment. 

Vanaf 13.00 uur wordt het Oldstar sporteve-
nement afgetrapt met de Walkingvoetbal ope-
ningswedstrijd tussen Sc Heerenveen en Sport 
Vereent uit Oldeberkoop. Daarna kunt u deel-
nemen aan drie verschillende clinics: Walking 
Tennis, Walking Korfbal en Walking Voetbal.

Opgeven of meer 
informatie?
Neemt contact op via:
Buurtsport@scala-wel-
zijn.nl of 06-253 315 18

Het Oldstar sportevenement wordt georgani-
seerd in samenwerking met: Scala Buurtsport, 
Tennisclub Oosterwolde, Dio Korfbal, Sport 
Vereent Oldeberkoop, SC Heerenveen, 
SV Oosterwolde en Gemeente Ooststellingwerf

Oldstar sportevenement

Wegafsluiting tijdens N381 Healthy Walk 2022
Zondag 15 mei organiseert Rotary Club Oosterwolde een hardloop- en wandelevenement tussen 
en in Donkerbroek en Oosterwolde. Een aantal wegen zijn dan tijdelijk afgesloten. Op ooststelling-
werf.nl/wegafsluiting is te vinden om welke wegen dit gaat. 


