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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

WhatsApp: 06 – 83 04 45 45

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag en vrijdag  8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur*
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
(vanaf 18 juli t/m 22  augustus gesloten na 16.30 uur.)

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 
uur terecht voor informatie over bouwen en 
bestemmingsplannen.

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

In gesprek met B&W
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, 
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of 
een wethouder. Voor een gesprek met de burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
8 juli Fimke Hijkema
 Esther Verhagen

Mededelingen 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.

AppelschaAanvraag 
omgevingsvergunning
 - op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een eik aan de Boerestreek, ter 
hoogte van nummer 7. De boom is  
dood  en er wordt een nieuwe 
boom geplant.

Verleende omgevingsvergunning
 - voor  het  kappen van een boom 
op het perceel Wester Es 7   
(27-06-2019)

Donkerbroe
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 24 juni 2019 voor het vergroten 
van de school op het perceel 
kadastraal A 7027

Verleende omgevingsvergunning
 - voor het bouwen van een schuur 
op het perceel ’t West 28  
(01-07-2019)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een linde aan het West,  ter 
hoogte van nummer 1. De boom 
geeft overlast door wortelopdruk. 
Het is niet gewenst hier een 
nieuwe boom te planten

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 -  op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een berk aan de Laweijstraat 
ter hoogte van nummer 1. De 
boom is dood en er wordt een 
nieuwe boom geplant

 - op 26 juni 2019 voor het verbou-
wen van de schuur op het perceel 
Dokter Beumerstraat 13

Verleende evenementenvergunning
 - voor het organiseren van De 
Buurtcamping  op 12, 13 en 14 juli 
2019   (24-06-2019

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op  21 mei 2019 voor het kappen van 
een linde op de Brink, ter hoogte 
van nummer 1. De boom is dood en 
er wordt een nieuwe boom geplant.

Verleende omgevingsvergunning
 - voor het bouwen van een woning 
op het perceel Laagduurswoude 4    
(26-06-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een eik op het Molenbosch, ter 
hoogte van nummer 39. De boom 
is dood. Er blijven voldoende 
bomen staan

Verleende omgevingsvergunning
 - voor het kappen van een boom op 
het perceel Oosterwoldseweg 47   
(27-06-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een lijsterbes op de Koemaad, 
ter hoogte van nummer 30. De 
boom is dood en er wordt een 
nieuwe boom geplant.

 - op 25 juni 2019 voor het bouwen 
van een schuur op het perceel 
Rijweg 92

Verleende evenementenvergunning
 - voor het organiseren van de voet-
balwedstrijd SV De Griffi  oen-SC 
Heerenveen op 2 juli 2019 19:00 
uur   (25-6-2019)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor het aanleggen van drijvende 
zonnepanelen op het perceel 
Weperpolder 18

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 mei 2019 voor het kappen 
van een lijsterbes op de Meester 
Lokstraat, ter hoogte van nummer 
50. De boom is dood en er wordt 
een nieuwe boom geplant.

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

Raadscommissie Samenleving
Donderdag 4 juli 2019 vanaf 19.00 
uur is de raadscommissie Samenle-
ving in de raadzaal van het gemeente-
huis Oosterwolde. 

Agenda
- Sociaal domein

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

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 4 juli 
2019 melden bij de griffi  er, via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De commissievergadering is te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

 

 

Bouwkavel Slotemaker de Bruïneweg 68 te Haulerwijk 
 

 
 

Deze prachtige bouwkavel is vrij gelegen aan de rand van Haulerwijk en heeft 
een oppervlakte van in totaal circa 1.500 m² waarvan circa 560 m² de 
bestemming wonen heeft. De overige grond heeft een agrarische bestemming. 
 
 

Verkoopprocedure: 
De bouwkavel wordt verkocht door verkoop bij inschrijving. De sluitingsdatum 
is vrijdag 6 september 2019 om 16:00 uur. De inschrijfvoorwaarden en 
bijbehorende documentatie kunt u (online) opvragen en/of digitaal raadplegen 
bij De Werven Netwerk Notarissen en de Gemeente Ooststellingwerf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Venekoterweg 46 | 8431 HH  Oosterwolde 
T. 0516 - 513 741 
E. oosterwolde@notarissen-dewerven.nl 
I.  www.notarissen-dewerven.nl 

 
’t Oost 11 | 8431 LE  Oosterwolde 
T. 14 0516 
E. grondverkoop@ooststellingwerf.nl 
I.  www.ooststellingwerf.nl 

 

 

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 
 

Isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen, 
duurzame energie en waterstof, van alles komt 
voorbij! Woensdag 10 juli van 19:00 tot 20:30 
organiseren Sameen en de gemeente Ooststel-
lingwerf weer een energiemarkt. Op deze markt 
komen verschillende bedrijven bijeen die advies 
kunnen geven over verschillende duurzame 
maatregelen, al u vragen kunnen beantwoorden 
en u op gang kunnen helpen naar een energie-
neutraal huis.

Van alles te doen
Albert de Jong komt u alles vertellen over zijn 
eigen duurzame huis, Vrroom verzorgt een VR 
bril waarmee u de energietransitie van dichtbij 
kunt meemaken en u kunt de waterstofstoffi  ets 
van EnTranCe uitproberen.

Collectieve inkoop
Er zal een stand zijn met onze projecten (Goed 

voorbeeld doet goed volgen, Perspectief op 0 & 
Smart Grid) en u kunt aangeven of u belangstel-
ling heeft voor de volgende collectieve inkoop: 
isolatie. Op deze avond gaan we  graag met u 
in gesprek over duurzame energie en valt er 
met de prijsvraag een duurzame powerbank te 
winnen!

Stel al uw vragen
Naast de gemeente en Sameen zijn er ook di-
verse bedrijven aanwezig aan wie u om informa-
tie kunt vragen: Henstra installatie, FBF groep, 
Isocoat, Top-zon, installatiebedrijf de Haan, 
Buurauto, Installatiebedrijf Bakker, Schilderbe-
drijf Hofstra, Energie van Ons, Energie coöpera-
tie de Eendracht, Stichting Do en de Rabobank.

Datum:  10 juli 2019
Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur 
Locatie: Gemeentehuis Oosterwolde

Energiemarkt: 10 juli 2019
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Agenda commissie van advies voor de 
bezwaarschriften

In de periode van 39 juli tot en met 23  augus-
tus is de welstandscommissie met vakantie. 
In deze periode kunnen er geen lokale com-
missies in de gemeente Ooststellingwerf 
plaatsvinden. Het kantoor van hûs en hiem 
in Leeuwarden is gedurende deze periode wel 

geopend. Advisering kan hier plaatsvinden. Wij 
verzoeken u uw adviesaanvragen zoveel mo-
gelijk op uw gebruikelijke manier op te sturen 
(post/e-mail/OLO). Aanvragers kunnen bij de 
behandeling aanwezig zijn, mits op afspraak. 

Vakantie welstandscommissie

 Datum:  4 juli 2019 
Locatie:  gemeentehuis 
Tijd: 17:00 uur:    Hoorzitting bezwaarschrift niet invorderen dwangsommen
 17:30 uur:    Hoorzitting bezwaarschrift omgevingsvergunning tijdelijke
                     accommodatie sportveld Waskemeer

Wegens het uitvoeren van onderhoudswerk-
zaamheden worden de onderstaande fi ets- voet-
gangersbruggetjes in de onderstaande weken 
regelmatig afgesloten: 
- Oosterwolde, week 28.
  Bruggetje Jardingatil (liefdesbruggetje).
- Haulerwijk,  week 27 en 28.
  Bruggetje t.h.v. de Elleboogsvaart 10. 
- Week 27, 28  en 29
  Bruggetje t.h.v. de Norgerweg 59.

- Week 29 en 30
  Bruggetje t.h.v. de Norgerweg 25.

De planning en de duur van de stremming is 
afhankelijk van de weersomstandigheden en 
de voortgang van het werk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel 
van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail 
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Bruggetjes afgesloten

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op 
www.voedselbankooststellingwerf.nl


