
      

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.

Appelscha
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap zuileik, diameter 15 cm, ter hoogte 

van Steegde 49. De boom staat los. Er wordt 
een nieuwe boom geplant. (26-11-2020) 

- voor kap meidoorn, diameter 15 cm, ter 
hoogte van Bosweer 31. De boom is dood. Er 
wordt een nieuwe boom geplant. (26-11-2020)

- voor kap kers, diameter 15 cm, ter hoogte van 
Alle Wijtzesweg 53. De boom is dood. Er 
wordt een nieuwe boom geplant. (26-11-2020)

- voor kap esdoorn, diameter 35 cm, ter hoogte 
van Drentseweg 8c. De boom heeft zwam-
aantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant (26-11-2020)

- voor plaatsen aanbouw (gem, monument), 
Drentseweg 27  (26-11-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 november 2020, verbouwen schuur-

opslagruimte (strijdig gebruik regels RO), 
Schapendrift 32

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap ruwe berk, diameter 15 cm, ter 

hoogte van Fruitier de Talmaweg 6. De boom 
heeft kroonschade. Er wordt een nieuwe 
boom geplant. (26-11-2020)

- voor kap veldesdoorn, diameter  25 cm, ter 
hoogte van Vicariestraat 55. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020) 

Haule
Verleende omgevingsvergunning 
- Revisievergunning - het wijzigen bedrijf, 

Dorpsstraat 88  (26-11-2020)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap ruwe berk, diameter 15 cm, ter 

hoogte van Dokter Beumerstraat 48. De 
boom is dood. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap hemelboom, diameter 35 cm, het 
Park aan de Koudenburgerweg . De boom is 
dood. Er wordt een nieuwe boom geplant. 
(26-11-2020)

- voor kap hartbladige els, diameter 35 cm, het 
Park aan de Koudenburgerweg. De boom is 
dood. Er wordt een nieuwe boom geplant. 
(26-11-2020)

- voor kap vleugelnoot, diameter 20 cm, het 
Park aan de Koudenburgerweg. De boom is 
dood. Er wordt een nieuwe boom geplant. 
(26-11-2020)

- voor kap twee zomereiken, elk met diameter 
25 cm, ter hoogte van Meester Ekstraat 4. 
De bomen staan de reconstructie in de weg, 
(26-11-2020)

- voor kap twee trompetbomen, elk met 
diameter 25 cm, ter hoogte van Meester 
Ekstraat 8. De bomen staan de reconstructie 
in de weg. Er is plek voor herplant van 1 
boom. (26-11-2020)

- voor wijziging voorgevel, Slotemaker de 
Bruïneweg 38  (27-11-2020)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Japanse sierkers, diameter 25 cm, 

ter hoogte van Van Brederodestraat 1. De 
boom is dood. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap beuk, diameter 55 cm, ter hoogte 

van de Singel 6. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor nieuwbouw schuur en uitbouw en 
gevelwijziging woning, Oosterwoldseweg 53  
(26-11-2020)

- voor vergroten woning, Molenlaantje 9 
(26-11-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 23 november 2020, plaatsen 

informatiepaneel, Grootdiep-Weperpolder 
kadastraal D 1293

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap hartbladige els, diameter 35 cm, ter 

hoogte van De Hegen 50. De boom heeft 
zwamaantasting . Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap zomereik, diameter 45 cm, ter hoogte 
van Zomerweg 11. De boom is dood. Er wordt 
een nieuwe boom geplant. (26-11-2020)

- voor kap zwarte els, diameter 25 cm, ter 
hoogte van Assepot 48. De boom heeft 
houtboorders. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap laurierwilg, diameter 55 ter hoogte 
van Weidemaad 62. De boom heeft 
kroonschade. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap beuk, diameter 55 cm, ter hoogte 
van Duistereweg 8. De boom heeft 
kroonschade. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap beuk, diameter 45 cm, ter hoogte 
van Sander Albertslaan 1. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap beuk, diameter 45 ter hoogte van 
Sander Albertslaan 6. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor kap beuk, diameter 65 cm, ter hoogte 
van Duistereweg 10. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

- voor bouw bedrijfshal met kantoor, Sleeweg 5  
(26-11-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor plaatsen bovengrondse gastank, 

Ecomunitypark 1  (26-11-2020)

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap beuk, diameter 35 cm, ter hoogte 

van Meester Lokstraat 20. De boom heeft 
kroon- en stamschade. Er wordt een nieuwe 
boom geplant. (26-11-2020)

- voor kap beuk, diameter 35 cm, ter hoogte 
van Compagnonsweg 26. De boom heeft 
zwamaantasting. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (26-11-2020)

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

In deze tijd is het soms fi jn om met iemand te 
praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen 
oplossingen voor een probleem te bedenken 
of alleen maar vanwege het contact. Een goed 
gesprek lucht enorm op, ieder mens heeft dit 
weleens nodig. Maar misschien is het nu moei-
lijk een luisterend oor te vinden bij iemand uit 
je omgeving. Of wil je graag praten met iemand 
die jou niet persoonlijk kent. Dan kun je terecht 
bij de Welzijnslijn van Stichting Scala of De 
Luisterlijn. 

De Welzijnslijn van Stichting Scala
In Ooststellingwerf hebben we de Welzijnslijn 
van Stichting Scala. De Welzijnslijn is er voor 
iedereen die even een praatje wil  maken of hun 
zorgen wil uiten. Dichtbij en vertrouwd. Heb 

je een vraag, wil je gewoon een praatje maken 
of maak je je zorgen? Bel op maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 tot 16.00 uur naar 
telefoonnummer 0516 567 220. Je wordt door-
gaans direct te woord gestaan en anders word 
je teruggebeld.  

De Luisterlijn
Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kun je dag 
en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle 
dagen van de week. Het hele jaar door. Met 
aandacht luist eren zij naar jouw verhaal, ano-
niem en vertrouwd. De Luisterlijn is te bereiken 
via telefoonnummer 0900 – 0767 (normaal 
tarief) of chat en mail via www.deluisterlijn.nl. 
De Luisterlijn is een landelijke initiatief. 

Zie je ergens een losse stoeptegel zitten? Doet 
de lantaarnpaal aan het einde van de straat het 
niet? Of ben je ergens zwerfafval tegengeko-
men? Wij horen het graag. Je kunt een melding 
doen via de website van Verbeterdebuurt of de 
Verbeterdebuurt-app via 
www.ooststellingwerf.nl/melding-doen.  

Een luisterend oor

 Veel oudere mensen willen zo lang mogelijk in 
hun eigen dorp en vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Ook als ze kwetsbaarder worden. In 
steeds meer dorpen ontstaan daardoor initia-
tieven voor dagbesteding waar ouderen zonder 
indicatie één of meer dagdelen per week terecht 
kunnen. Ook voor mantelzorgers kan het ver-
lichting bieden als degene waar zij voor zorgen 
één of twee dagdelen per week iets leuks te doen 
hebben buitenshuis. 

Webinar 
Bent u al bezig met activiteiten voor ouderen en 
bent u nieuwsgierig hoe u dit uit kunt bouwen tot 
dagbesteding, eventueel in samenwerking met 
anderen in uw dorp? Of bent u benieuwd hoe 
anderen dagbesteding voor ouderen aanpakken? 
Doe dan mee aan het webinar ‘Dagbesteding  
voor ouderen in eigen dorp’, georganiseerd door 
de gemeente Ooststellingwerf en Doarpswurk.

Datum: maandag 7 december 2020
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur. 
Locatie: Zoom 

Tijdens het webinar vertellen onder andere initi-
atiefnemers uit Oldeberkoop en Haulerwijk hun 
praktijkverhaal. Ook wordt er gesproken over 
ondersteuningsmogelijkheden, ideeën en initia-
tieven en hoe deze uit te werken in de praktijk.  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door het formulier in te 
vullen dat staat op www.doarpswurk.frl/events. 
Wij vragen bij het aanmelden om de naam van 
uw organisatie, plaatsnaam, uw naam en e-mail-
adres op te geven. Maandagmorgen 7 december 
krijgt u via de mail een link. Als u daar op klikt, 
logt u automatisch in bij de Zoombijeenkomst. 
 Voor vragen kunt u Doarpswurk bellen via 0566-
625010 of mailen via info@doarpswurk.frl. 

Webinar ‘Dagbesteding voor 
ouderen in eigen dorp’

Melding doen via 
Verbeterdebuurt

Dinsdag 8 december 2020 vinden twee openbare 
digitale themabijeenkomsten plaats. Deze  
bijeenkomsten zijn in lijn met de landelijke 
Coronamaatregelen alleen online te volgen. De 
publieke tribune is gesloten. De themabijeen-

komsten zijn wel openbaar, maar niet openbaar 
toegankelijk. Eventuele presentaties van deze 
bijeenkomsten worden op de website geplaatst.
19.00 uur – 20.00 uur Taskforce WMO
20.00 uur – 21.00 uur Fries Sociaal Planbureau

 Openbare themabijeenkomsten
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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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.



Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud 
worden de onderstaande wegen gestremd:

• Van 4 t/m 19 december: Tolhekslaan te 
Appelscha.

• Van 26 oktober t/m 18 december: Molenweg 
te Oosterwolde en Verlaat te Fochteloo (vanaf 
de rotonde (N919) Schottelenburgweg t/m de 
bebouwde kom van Appelscha). Wegens 
omstandigheden is het werk later gereed.

 
Het fi etspad langs de Molenweg en Verlaat blij-
ven toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. 

Voor het overige verkeer is er een omleidings-
route ingesteld. De duur van de stremmingen 
is afhankelijk van de weersomstandigheden en 
de voortgang van het werk. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
- Inze Hoekstra van Strukton Civiel, bereikbaar 
  via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail 
  ynze.hoekstra@strukton.com
- Arjen Schimmel van de gemeente
  Ooststellingwerf, bereikbaar via 
  telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail 
  a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Verkeersstremmingen Appelscha, 
Oosterwolde en Fochteloo

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten:
- Een maximale snelheid van 30 km/uur in te 
  voeren in de gehele bebouwde kom van 
  Elsloo;

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 
1 december 2020 ter inzage op het gemeente-
huis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in 
werking.

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. de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
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

Publicatie verkeersbesluit Elsloo

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Zo draag je  
een mondkapje

Meer informatie over mondkapjes  
vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op 
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Waar laat jij je mondkapje 
en wegwerphandschoenen?

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.


