
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 27 augustus 2021, aanleg  
natuurbegraafplaats - strijdig gebruik regels 
RO, Terwisscha kadastraal C 7770

Aanvraag evenementenvergunning (APV)
 - op 26 augustus 2021, organisatie 
Roggebergloop op 4 september, De 
Roggeberg

 - op 30 augustus 2021, organiseren 
Sinterklaasintocht op 13 november 2021, 
Boerestreekplein

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 25 augustus 2021, plaatsen tijdelijke 
woonunit, Scheidingsreed 2

Haulerwijk
Aanvraag evenementenvergunning (APV)
 - op 26 augustus 2021, organiseren van 
Buurtbbq 11 september 2021, Laweijstraat  
ter hoogte van nr. 12

Melding Activiteitenbesluit
 - voor vervangen schuur, Koumansburg 12 

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 26 augustus 2021, verbouw 
recreatiewoning, Molenbosch 34 

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 26 augustus 2021, aanpassen stalsysteem 
in bestaande stal, Rijweg 115

Aanvraag evenementenvergunning (APV)
 - op 1 september  2021, kermis van 29 
september t/m 5 oktober, parkeerterrein De 
Haer 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor verbouw bedrijfspand naar 
appartementen, Quadoelenweg 6 en 6A   
(01-09-2021)

Besluit Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) 
 - ontheffi  ng geluid nachtelijke werkzaamheden 
van 23-09 20.00 u. tot 24-09 05.00 u, N 381 
tussen Oosterwolde en Drentse grens

Ooststellingwerf
Besluit Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) 
 - plaatsen driehoeksborden van 29-9 t/m 
3-10-2021

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

Openbare themabijeenkomst
Maandag 13 september 2021 vindt een 
hybride themabijeenkomst plaats. 
De themabijeenkomst is openbaar, maar 
vanwege de coronamaatregelen alleen online 
te volgen. Een eventuele presentatie van 
deze bijeenkomst wordt op de website 
geplaatst.
19.30 – 22.00 uur Omgevingswet

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 14 september 2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de hybride raadscommissie Ruimte 
plaats. De raadscommissie is openbaar, 
maar vanwege de coronamaatregelen alleen 
online te volgen.

Agenda
 - Standpuntbepaling niet-marktconforme 
grondprijs kavel Blughut-terrein (nr. 904 en 
946)

 - Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning voor de uitbreiding 
van Camperplaats Appelscha, Wester Es 6 
te Appelscha

 - Verklaring van geen bedenkingen realiseren 
zestal woningen Boekhorsterweg 17 
Oosterwolde

 - Bestemmingsplan De Bult 5A Appelscha
 - Bestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha
 - Rijksbijdrage winkelgebied Oosterwolde
 - Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv)

 - Keuzenota verbouw en nieuwbouw 

huisvesting Nanningaweg 47C
 - Biosintrum (bijpraatmoment stand van 
zaken)

 - Omgevingswet (bijpraatmoment stand 
van zaken)

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 15 september 2021 vanaf 19.30 
uur vindt de hybride raadscommissie 
Samenleving plaats. De raadscommissie is 
openbaar, maar vanwege de 
coronamaatregelen alleen online te volgen. 

Agenda
 - Verzoeken uit de samenleving 
 - Visie op Samenleven (bijpraatmoment 
stand van zaken)

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
In verband met de coronamaatregelen is 
het ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). 
Wilt u hiervan gebruik maken? Neem hier-
voor contact op met de griffi  e via griffi  e@
ooststellingwerf.nl.

De commissievergaderingen zijn te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl)

Zondag 12 september 2021 openen 
monumentenhouders in Ooststellingwerf hun 
deuren tijdens de nationale Open 
Monumentendag. De monumenten zijn dan van 
binnen en buiten  te bekijken. Er zijn leerzame 
activiteiten zoals rondleidingen en exposities over 
de geschiedenis van het monument en haar 
omgeving. Ook zijn er activiteiten voor kinderen. 
U bent van harte welkom om de monumenten te 
bezoeken. De entree is gratis. Elk monument is 
van 12.00 – 17.00 uur open.

Zodra u De Bining in Haulerwijk binnenstapt 
waant u zich in een andere tijd. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om u te vertellen over de geschiedenis 
van deze kerk. Kerkstraat 13, Haulerwijk. 

Bij het Cachot in Appelscha gaat u dit jaar 100 
jaar terug in de tijd. De kleine gevangenis aan de 
vaart is voorzien van een tentoonstelling met 
attributen die verband houden met het 
gevangeniswezen. Rechts van Vaart Zuidzijde 90, 
Appelscha.  

Kinderen mogen bij de Dorpskerk in Elsloo de 
klokken in de monumentale klokkenstoel luiden 

Themabijeenkomst en raadscommissiesMonumentenhouders openen deuren

Vanwege de uitvoering van rioleringswerk-
zaamheden wordt de  Hornleger in Oosterwolde 
van 8 t/m 10 september afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het betreft de Hornleger 
tussen de kruising met de Houtwal en de 
Esgang. De duur van de stremmingen is 
afhankelijk van de weersomstandigheden en 
de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
• Johan Kemkers van de fi rma Oenema, 

bereikbaar via telefoonnummer 06 5479 5107
• Arjen Schimmel van de gemeente 

Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 06 1100 1121 of 
e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

en krijgen daarvoor het diploma assistent-
klokkenluider. Adres: Hoofdweg 42, Elsloo

Op www.ooststellingwerf.nl/omd ziet u alle 
monumenten die meedoen. Ook kunt u een 
folder met alle deelnemende monumenten 
ophalen bij het Toeristen Informatie Punt (TIP) in 
Appelscha.

Wegstremming Hornleger
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 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.


