
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.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 evenementenvergunning APV
- voor organisatie Oud & Nieuw festival 1 

januari 2023, Nijesteegde 49A (22-12-2022)
- voor organisatie Runforestrun Drents Friese 

Wold 14 januari 2023, Boerestreek en Drents 
Friese Wold (27-12-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 december 2022, bouw schuur, 

Herenweg 94
- op 22 december 2022, isoleren volledig dakcon- 

structie en plaatsen zonnepanelen, Balkweg 6

Fochteloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Dorpsfeest Fochteloo 8, 9 

en 10 september 2023, West naast nr, 3B

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 december 2022, verlengen 

ligboxenstal, Klokhuisdijk 1

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  19 december 2022, bouw 

geluidschermen, Prikkedam 1A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 december 2022, realiseren duurzaam 

mobiliteitscentrum, Kadastraal Oosterwolde 
Sectie D nr. 2332

Verleende omgevingsvergunning
- voor herontwikkeling supermarkt en reali-

satie twee appartementen, Stationsstraat 3 
(21-12-2022)

- voor bouw loods, Hornleger 2 (22-12-2022)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor aanvraag revisievergunning, 

Venekoterweg 3 (22-12-2022)

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

Vanaf 1 januari zetten tienduizenden mensen in 
Nederland hun alcoholgebruik op pauze tijdens 
DryJanuary. Meedoen aan IkPas kan je veel 
opleveren, zo kunnen mensen vaak beter nee 

Begin 2023 gaat het bedrijf Cyclomedia vanaf 
openbare wegen 360 graden straatfoto’s maken 
in de gemeente Ooststellingwerf. Dit doen ze 
met speciaal uitgeruste voertuigen. Deze foto’s 
bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals 
herkenbare gezichten, op grond waarvan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(‘AVG’) van toepassing is. Voordat Cyclomedia 
de foto’s beschikbaar stelt worden herkenbare 
personen en kentekens van auto’s onherkenbaar 
gemaakt (‘geblurd’). 

Ga jij de uitdaging aan? 

Straatfoto’s in Ooststellingwerf

Haal meer uit je 
Afvalapp: Afval scheiden 
wordt een eitje

zeggen en voelen ze zich fysiek én mentaal 
fitter. Iedereen die mee wil doen, kan zich 
aanmelden via ikpas.nl/inschrijven. 

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot 
inzage, rectificatie, wissing en beperking van de 
verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt 
u contact opnemen met Cyclomedia Technology 
B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via 
privacy@Cyclomedia.com. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: 
www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.      

Veel inwoners van Ooststellingwerf gebruiken 
de Afvalapp van Omrin op hun smartphone of 
tablet. Dat is logisch, want via de app krijg je 
actuele informatie over afvalinzameling. Zo 
ontvang je automatisch een herinnering 
wanneer de Sorti-, papier- of Biobak aan de weg 
moet. Handig! 

De app biedt nog meer handige functies. Een 
afspraak maken voor de milieustraat is zo 
gedaan. En maak je een account aan, dan krijg 
je toegang tot persoonlijke grafieken en het 
Afvallabel. De app geef je dan inzicht in hoeveel 
restafval je hebt aangeboden en op het 
Afvallabel zie je hoe je scoort ten opzichte van 
het gemiddelde gewicht in de gemeente. Ga de 
uitdaging aan en word een koning(in) in afval 
scheiden! 

   

Dinsdag 10 januari 2023 vanaf 19.30 uur vindt 
de gezamenlijke raadscommissie P&C, 
Ruimte en Samenleving plaats. De publieke 
tribune is open. 

Agenda
- Was- en kleedaccommodatie s.v. 

Oosterwolde (vraag om extra financiële hulp)
- Zienswijze kaderbrief veiligheidsregio 

Fryslân kaderbrief 2024-2027
- Motie gemeente Weststellingwerf inzake 

kinderhartchirurgie UMC Groningen
- Ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerp-

vvgb voor het gebruik van vier recreatie-
eenheden aan De Weeme 12b te Oldeberkoop

- Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan 
Appelscha

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 10 januari 
2023 tot 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

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

De gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte 
en Samenleving is te volgen via de website  
(www.ooststellingwerf.nl).

Gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte en Samenleving
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

 @Ooststellingwerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

We werken op afspraak. Maak online een afspraak 

via www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken 

of bel naar 14 0516.

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 is wenselijk, via de 

Afvalapp van Omrin of via www.omrin.nl. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

GBT@ooststellingwerf.nl

Het inloopspreekuur is elke werkdag 

van 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.
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•  (0516) 820 100
•  GBT@ooststellingwerf.nl
•  Vrije inloop op werkdagen
 van 9.00 tot 13.00 uur
 Tot 9 januari: Gezondheidscentrum
 (Brink 1, 8431 LD Oosterwolde)
 Vanaf 9 januari 2023: Gemeentehuis
 (‘t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde)

Het gebiedsteam verhuist naar het gemeentehuis  

Het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf verhuist maandag 9 januari 2023
naar het Gemeentehuis in Oosterwolde. Tot 9 januari 2023 zit het Gebiedsteam nog
in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

Vrije inlOOp
Elke werkdag heeft het Gebiedsteam van 9.00 uur tot 13.00 
uur een vrije inloop. Je kan dan zonder afspraak langskomen
bij het Gebiedsteam als je vragen of zorgen hebt.
Bijvoorbeeld over geld, opvoeden, zorg of iets anders.
Vanaf 9 januari is deze vrije inloop in het gemeentehuis.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl

