
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
Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen bouwbord (tijdelijk), Gruun 3    
(27-06-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 22 juni 2022, bouw werktuigenberging, 
Vaartweg 1

Haule
Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Trekker behendigheid Haule 
3 september 2022, IJsbaan     (27-06-2022)

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor bewoning voormalig kinderdagverblijf 
-strijdig met regels RO- en kap bomen, 
Laweijstraat 17

 - voor plaatsen paardenbak, Meidoornlaan 13

Melding Activiteitenbesluit
 - voor uitbreiding bestaand pand, Turfsteker 6      
(29-06-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 23 juni 2022, vergroten woning, 
Moskampweg 14

 - op 24 juni 2022, plaatsen pasnetsilo, 
Weperpolder 16

Verleende omgevingsvergunning
 - voor wijzigen gevels, Veengang 27 en 29    
(23-06-2022)

 - voor plaatsen  handelsreclame, 
Stationsstraat 15 (27-06-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Fancy Fair 1 juli 2022, 

Boekhorsterweg 15    (28-06-2022)

Ooststellingwerf
Vergunning APV
 - voor verklaring van geen bezwaar fi etstocht 
deels door gemeente 7 juli 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

Wat is jouw lievelingsplek in Ooststellingwerf? 
Maak hier een mooie foto van en doe mee 
aan de fotowedstrijd! Onder alle inzendingen 
verloten wij drie cadeaubonnen ter waarde 
van €50,-. Daarnaast maakt een deel van 
de inzendingen kans op een plekje in het 
Gemeentemagazine van 2023!

Hoe doe je mee?
1. Maak een mooie foto va n jouw lievelingsplek 

in de gemeente Ooststellingwerf
2. Zet op papier wat dit plekje voor jou zó 

speciaal maakt 
3. Mail de foto en de korte beschrijving naar 

communicatie@ooststellingwerf.nl
Meedoen kan tot en met zondag 17 juli.

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt 
de Kerkstaat in Haulerwijk afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het gaat om het gedeelte 
tussen de Steenpoel en het weggetje naar het 
zwembad Haulewelle.

De werkzaamheden starten op maandag 11 juli 
en zijn woensdag 20 juli klaar. De duur van de 
stremming  is afhankelijk van de weersomstan-
digheden en de voortgang van het werk. Voor 
fi etsers blijft de Kerkstraat bereikbaar. Voor het 

overige verkeer wordt er een omleidingsroute 
ingesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
 - Max Pietersma, bereikbaar via 
telefoonnummer 06 5156 0773

 - Arjen Schimmel van de gemeente 
Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of 
e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Ziet u ergens zwerfafval, een kapotte lantaarn-
paal, losse stoeptegel of valt u iets anders op in 
de gemeente? Dan horen wij dat graag. Vanaf 
nu gaat dit nog makkelijker via onze vernieuw-
de melddesk.

Melding doen
U kunt zelf een nieuwe melding maken via het 
formulier op de website. Voordat u een melding 
doet, kunt u eventueel op onze website zien of 
er al een melding is gedaan. 

Ga naar: www.ooststellingwerf.nl/melding-doen

App
U kunt ook gebruik maken van de gratis Mijn-
Gemeente app. Deze app is te downloaden 
in de Google Playstore en Apple Store. Via de 
MijnGemeente app kunt u direct op de locatie 
van de overlast een melding doen. Via de app 
deelt u de locatie van uw melding. Ook kunt u 
een foto mee sturen. De melding komt direct 
bij  ons binnen en wij gaan er mee aan de slag. 

Het Rijk heeft aan de gemeente geld beschik-
baar gesteld om de gevolgen van de coro-
namaatregelen op te vangen. Als gemeente 
gebruiken we dit onder andere om het vereni-
gingsleven in de gemeente te ondersteunen bij 
het bestrijden van fi nanciële gevolgen door de 
corona-maatregelen. Bijvoorbeeld als u minder 

inkomsten heeft omdat de kantine gesloten is, 
er minder acties waren of de aanwas van nieu-
we leden minder was dan normaal. Aanvragen 
kan tot 31 augustus 2022. 
Kijk voor meer informatie en het aanvraag-
formulier op www.ooststellingwerf.nl/
noodsteun-verenigingsleven. 

Ooststellingwerf, wat ben je mooi! 

Kerkstraat in Haulerwijk tijdelijk gesloten

Nieuwe melddesk gemeente

Burgemeester en wethouders van Ooststelling-
werf hebben besloten: 
 - De weg door het Fochtelooerveen af te sluiten 
voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. 
ontheffi  nghouders.  

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 5 juli 2022 voor 
bezwaren ter inzage op het gemeentehuis in 
Oosterwolde.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie over dit besluit, 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 bezwaar-
schriften, 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

Verkeersbesluit – afsluiten weg door het 
Fochtelooerveen voor gemotoriseerd verkeer

Noodsteun voor het  verenigingsleven

Agen
da

Al jouw   
afvalzaken   
in één app
• Een herinnering voor  elke containerleging
• Jouw afvalkalender  altijd bij de hand 
• Bekijk hoeveel afval je hebt aangeboden

Download de 
Omrin Afvalapp

Agen
da
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl
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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.


