
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 4 augustus 2021, inrichten bestaande 
ruimte als kinderdagverblijf, Riemsoord 42

 - op 4 augustus 2021, brandveilig gebruik van 
het kinderdagverblijf, Riemsoord 42

Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen van 4 blokhutten met terrasje, 
Plein Boerestreek

Verleende APV vergunning
 - voor organiseren van diverse voorstellingen 
op 22-8, 3-9 en 5-9, Openluchttheater, 
De Koele, De Bosberg

 - standplaats Poeisz voor verkoop oliebollen 
op 30 en 31 december, Vaart Zz plein bij 
Aldi en Poeisz

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 9 augustus 2021, vervangen dakgoten, 
Bercoperweg 7

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 3 augustus 2021, realiseren overdekte 
uitloop aan bestaande dierverblijven, 
Abbendijk 2

 - op 10 augustus 2021, realiseren kleinschalig 
kampeerterrein - strijdig gebruik regels RO, 
Frankrijk 4

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor bouw woning, Oosteregge 1A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 8 augustus 2021, plaatsen kap op garage, 
Grietmanslaan 96

 - op 10 augustus 2021, bouw carport tussen huis 
nr. 8 en 10, Menninge 8 en 10

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 5 augustus 2021, plaatsen overkapping, 
leidijk 42C

Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
 - voor verbreden inrit, Wijndelsweg 11

Ooststellingwerf
Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
 - voor organisatie van 4-daagse 
Wandelmarathon 2021- deels door 
Ooststellingwerf

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

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.

Rotonde Makkinga en rotonde 
Oldeberkoop (N351) ’s nachts 
afgesloten
Vanaf 25 augustus tot en met 28 augustus 
2021 werkt provincie Fryslân ’s nachts aan de 
rotondes Makking a en Oldeberkoop. Tijdens 
de werkzaamheden zijn de rotondes ‘s nachts 
tussen 19.00 uur en 06.00 uur afgesloten voor 
verkeer. Het doorgaande verkeer op de N351 
zal tijdens stremming worden omgeleid via 

Donkerbroek (N381), Heerenveen (N380) en 
Wolvega (A32). Het openbaar vervoer volgt 
tijdens de stremmingen alleen ter plaatse van 
de rotondes een alternatieve route. Dit wordt in 
de bussen, bij de haltes en op de website van 
Arriva bekend gemaakt. 

Als je een goed idee hebt om de leefbaarheid 
in je dorp te verbeteren, dan kan je van 6 sep-
tember 2021 tot en met 30 september 2021 
subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipfûns. 
De belangrijkste voorwaarde is dat het project 
bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaar-
heid in jouw wijk of dorp. De projectadviseurs 

van Streekwurk Zuidwest-Fryslân zijn beschik-
baar voor het begeleiden en adviseren van de 
initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie 
voor hun project. Kijk voor meer informatie en 
inspirerende projecten op 
www.streekwurk.frl/imf.  

De buitendienst van de gemeente Ooststelling-
werf haalt geen kadavers meer op. De dieren-
ambulance doet dit nu voor de gemeente. Vind 
je een dood dier langs de weg, in het water of 
op een andere plek binnen de gemeente? Bel 

dan de dierenambulance de Wouden 
(06 20454312). Vind je een dood dier in het 
water en  buiten de bebouwde kom? Waarschuw 
dan het waterschap (058 292 2222).

Bent u zelfstandig ondernemer of ee n kleine 
onderneming in Ooststellingwerf? Netwerk 
Overwerken organiseert samen de gemeente 
Ooststellingwerf een netwerkbijeenkomst voor 
u! Op zaterdag 11 september bent u van harte 
welkom bij het Biosintrum. Tijdens deze net-
werkbijeenkomst neemt Marianne Zwagerman 
u op pakkende wijze mee door de verschil-

lende aspecten, kansen en bedreigingen van 
zelfstandig ondernemerschap. Ook zal er een 
workshop worden gegeven en twee korte pit-
chsessies. Aansluitend is er een netwerkborrel. 
Deelname is gratis. Opgave voor de workshops 
en/of het gehele avondprogramma kan via 
www.overwerken.com.

De provincie Fryslân verbetert de provinciale 
weg de N919. Zo vervangen ze de brug 
Venekoten in Oosterwolde. De ophaalbrug is in 
1964 gebouwd en voldoet niet meer aan de 
huidige eisen. Ook op andere plaatsen is er 

werk aan de  N919. Wilt u op de hoogte 
gehouden worden van de laatste stand van 
zaken? Kijk dan op www.fryslan.frl/n919 voor de 
nieuwste informatie. 

De ontwerp- Omgevingsvisie Ooststellingwerf 
ligt vanaf 23 augustus tot en met 1 oktober 2021 
ter inzage.

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie 
(planidentifi catienummer: NL.IMRO.0085.
Omgevingsvisie-OV01) inzien tijdens de 

openingstijden van het gemeentehuis of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 
Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. 
U vindt de offi  c iële bekendmaking in het 
gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Derde ronde Iepen Mienskipfûns 
open vanaf 6 september

Dierenambulance haalt kadavers op

Netwerkbijeenkomst ondernemers 
Biosintrum

Werkzaamheden N919

Ontwerp- Omgevingsvisie 
Ooststellingwerf
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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 (15 juli tm 19 aug)

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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


