
   

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.

Aanvragen
Waskemeer 
09-01 Leidijk 42C, parkeerterrein  
 organisatie Poptimaal Festival 
 2 en 3 juni 2023

Haulerwijk 
12-01 Hoofdweg-Boven 65  
 plaatsen overkapping

Oosterwolde
12-01 Buttinga 10   
 bouw vrijloopstal voor vee

Verleende vergunningen
Elsloo
11-01 Peperstraat 13   
 bouw woning 

Geweigerde vergunningen
Haulerwijk
13-01 Turfsteker 41   
 gewijzigd uitvoeren vergunning  
 OV-2020-6781, verplaatsen hal

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

   

Dinsdag 24 januari 2023 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda 
• Zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio 

Fryslân 2024-2027
• Ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerp-

vvgb voor het gebruik van vier recreatie-

eenheden aan De Weeme 12b te Oldeberkoop
• Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan 

Appelscha
• Jaarverslag 2021 Stichting Beheer 

Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
• Regiovisie jeugdhulp
• Was- en kleedaccommodatie s.v. Oosterwolde
• Motie vreemd Kinderhartchirurgie UMC 

Groningen

• Afscheid plaatsvervangend griffier

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 in de raadzaal.  Wilt u hiervan gebruik 
maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 24 
januari 2023 12.00 uur melden bij de griffier, 
via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

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

Gemeenteraadsvergadering 

De Herberg in Waskemeer – In hûs foar elkenien! 

Coronatijd
De Herberg kon na weken van binnen én buiten 
renoveren in 2020 eindelijk open. Maar de 
opening bleek helaas van korte duur, want na zes 
weken moesten ze weer dicht vanwege het 
coronavirus. “Dat is heel zuur, want je werkt met 
een grote groep mensen naar zo’n opening toe”, 
vertelt Reinder. “Maar we hebben niet stilgezeten. 
Het hele dak is gerenoveerd, geïsoleerd en er 
liggen zonnepanelen op. En toen we op een 
gegeven moment weer open konden, kon ook 
onze activiteitencommissie los”. Andries Otter zit 
in de activiteitencommissie. “We organiseren 
vooral leuke activiteiten voor de jeugd in het dorp. 
Denk aan pannenkoeken eten, een bingo en een 
schuimparty in de zomer. En in december dit jaar 
organiseerde de basisschool een kerstwandeling, 
waarbij wij de laatste stop waren en klaarstonden 
met warme chocolademelk en een koek. Dit soort 
leuke dingen brengen weer leven in de brouwerij, 
en dus ook in ons dorp”, aldus Andries. 

Gratis warme maaltijd
Elke donderdagavond staat er in De Herberg ook 

een gratis warme maaltijd klaar voor wie dat wil. 
Dit idee ontstond bij een christelijke groep waar 
Reinder in zit. “Wij regelden als groep al één keer 
in de zes weken een maaltijd voor een aantal 
mensen. Toen de energiearmoede een groot 
probleem werd, dachten we; ‘kunnen we niet 
wekelijks een maaltijd regelen voor wie dat nodig 
heeft?’. En zo ontstond onze actie met de gratis 
warme maaltijd in De Herberg. Voor mensen met 
een krappe beurs, maar ook voor mensen die 
anders alleen thuis zitten te avondeten. Ook als je 
geen problemen kent door de stijgende kosten, 
ben je welkom bij De Herberg. Er staat altijd een 
bus naast de deur. Dus als je iets wilt geven voor 
je maaltijd, dan kan dat zeker. Iedereen is welkom, 
je kan zo binnen lopen”, benadrukt Reinder. “Dit 
idee van een gratis maaltijd past perfect bij onze 
visie, wij willen namelijk een warme plek zijn waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten”, vertelt 
Andries. “Daarnaast willen we ook dat mensen in 
ieder geval één keer in de week een gezonde 
maaltijd krijgen. Daar denkt onze menucommissie 
dan ook goed om. Er staat elke keer voldoende 
groente op het menu.” De gratis maaltijden 

worden aangeboden met hulp van giften: van 
inwoners, de kerk en het Oranjefonds. 

Warmteplek
De Herberg is ook bezig om een warmteplek te 
worden. Dit zijn plekken in dorpen of wijken waar 
mensen warm kunnen zitten, zodat ze thuis de 
kachel niet aan hoeven te zetten. Hiervoor kan 
tijdelijk subsidie worden aangevraagd bij de 
gemeente. “Wij voldoen in principe al goed aan 
de voorwaarden om een warmteplek te zijn”, 
vertelt Reinder. De Herberg is van woensdag t/m 
zondag open, er is voldoende ruimte en het is er 
met de ouderwetse houtkachel lekker warm. “Ook 
zijn we bezig met een soort extra menukaart. 
Zodat mensen gratis hier een kop thee met een 
broodje kunnen halen.” Als de warmteplek zo ver 
is, komen er grote posters bij De Herberg te 
hangen. “We willen de drempel zo laag mogelijk 
houden. En iedereen blijft ook gewoon welkom. 
Gezinnen, alleenstaanden, mensen met een 
krappe beurs, maar ook de studenten op 
racefietsen die hier graag een gebakje eten. Dat is 
altijd onze kracht geweest”, vertelt Andries.

Lokaal gaat voor 
“Als het lokaal kan, doen we het lokaal”, vertelt 
Reinder. “Zo regelt iemand uit Waskemeer onze 
verse thee. En bakken er elke dag twee bakkers in 
het dorp verse taarten die wij dan verkopen. En is 
er roggebrood nodig voor bij de snert? Dan 
vragen een lokale bakker”. De koffie van De 
Herberg is inmiddels ook een begrip geworden. 
Niet alleen om de heerlijke smaak, maar ook 
omdat het een koffie is met een goed verhaal. 
“Wij kopen onze koffie in bij Dorothy’s Koffie uit 
Leek. Zij doneren € 1,- voor iedere verkochte kilo 
koffie aan studenten in Tanzania. In 2022 konden 
weer twintig studenten een heel jaar studeren”, 
vertelt Andries trots. 

Herbergiers gezocht! 
De Herberg draait volledig op vrijwilligers. Totaal 
zijn er meer dan 70 mensen actief. “Denk aan 
klusjesmannen, schoonmakers, patatbakkers, 
taartenbakkers en natuurlijk de herbergiers”, 
vertelt Andries.  De herbergiers zijn aanwezig 
tijdens openingstijden om de gasten te 

verwelkomen en te voorzien van wat lekkers van 
de menukaart. “Onze herbergiers werken in 
diensten. Tot nu toe is het ons elke keer gelukt 
om alle diensten weer vol te krijgen. Maar het is 
soms krap. Daarom zijn we eigenlijk op zoek 
naar nieuwe herbergiers”, vertelt Reinder. Je staat 
altijd samen met een andere herbergier zo’n vier 
uurtjes in De Herberg. “Elke dag is hier anders. Je 
weet nooit wie er langs komt voor een praatje of 
een bakje koffie. En dat maakt het juist zo leuk. 
Als herbergier heb je vaak leuke gesprekken met 
elkaar, maar ook met mensen uit je dorp of uit de 
omgeving”, aldus Andries. 

Contact
Wil jij herbergier worden? Of wil je meer weten 
over de warmteplek of de gratis maaltijden? 
Neem dan contact op met Reinder de Roos. Je 
kan Reinder bellen via 06-15055988 of stuur een 
mailtje naar info@deherbergwaskemeer.nl.  

Subsidie aanvragen
De kosten van energie zijn hoog. Voor veel 
mensen is het duur om hun huis te 
verwarmen. Zeker als zij veel thuis zijn. 
Daarom stelt de gemeente Ooststellingwerf 
subsidie beschikbaar om warmteplekken te 
creëren in elk dorp/elke buurt. Hier kunnen 
inwoners naartoe komen om warm te zitten 
en anderen te ontmoeten. Zo besparen zij op 
de energiekosten van hun woning.

Je kan een bedrag van maximaal € 5000,- 
aanvragen voor een warmteplek in een van de 
dorpen in Ooststellingwerf. Een warmteplek is 
een openbaar toegankelijke en warme plek die 
voor iedere inwoner van Ooststellingwerf gratis 
is. De warmteplek moet minstens vier dagen per 
week, drie uren per dag open zijn. Er moeten 
minstens 15 mensen tegelijkertijd terecht 
kunnen. Bezoekers moeten er gratis eten en 
drinken kunnen krijgen. De subsidie voor de 
warmteplekken is er tot 1 april 2023. Aanvragen 
kunnen tot 28 februari worden ingediend. 
Kijk voor meer informatie en het aanvragen 
van de subsidie op www.ooststellingwerf.nl/
subsidieregeling-warmteplekken. 

Tijdens de dorpsgesprekken in 2019 kwamen ze er in Waskemeer achter dat er niet echt een plek was 
waar dorpsgenoten elkaar konden ontmoeten. Daar moest verandering in komen! Samen met vier 
anderen kwam Reinder de Roos in actie. Na veel vergaderen en contact zoeken met mogelijke 
geldschieters, konden ze een stichting beginnen waarmee ze uiteindelijk De Herberg aankochten. “Een 
warme en centrale plek, waar mensen binnen en buiten Waskemeer elkaar kunnen treffen. Overdag voor 
een kop koffie of thee met zelfgemaakt gebak of een belegd broodje. En op vrijdag en zaterdag in de 
avond voor een bakje verse patat”, vertelt Reinder. “En dat alles doen we met alleen maar vrijwilligers!”

Het was gezellig druk in De Herberg tijdens de gratis maaltijd op donderdagavond.
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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
Gemeentehuis  

’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde 

(0516) 820 100 

GBT@ooststellingwerf.nl 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

De vrije inloop 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.

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


Fondsen provincie Fryslân 

Haal meer uit je Afvalapp: Afval scheiden wordt een eitje

Heb jij een goed idee voor jouw dorp (en 
omliggende dorpen)? De provincie Fryslân 
opende 16 januari maar liefst vier fondsen waar 
inwoners en organisaties geld kunnen 
aanvragen voor hun initiatief: 
- Iepen Mienskipsfûns
 Voor inwoners en organisaties met een goed 

initiatief om de leefbaarheid in hun wijk of 
dorp te verbeteren. 

- Mienskip en Bedriuw yn ferbining
 De provincie stelt geld beschikbaar om 

inwoners en lokale ondernemingen dichter bij 
elkaar te brengen. 

- Vier de vrijheid 
 Dorpen en wijken kunnen van de provincie  

€ 5000,- krijgen voor festiviteiten rondom 
vrijheid, bijvoorbeeld op Bevrijdingsdag of de 
Nationale Herdenking 15 augustus. 

- Regiofonds
 Het project moet een bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid in meerdere (kleine) kernen in de 
regio Zuidoost-Friesland of een regionaal 
gemeente overstijgend karakter hebben.

Benieuwd naar de fondsen en hun 
voorwaarden? Bekijk ze op www.fryslan.frl/. 

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! 

   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.

Kom je in de 
problemen door 
de hoge (energie-)
prijzen?

Of ken je iemand die hulp kan gebruiken? 
De gemeente heeft verschillende regelingen, 
zoals een tijdelijk noodfonds. 

Anderen helpen?
Ken je mensen die in de geldproblemen 
zitten of komen? Wijs ze dan op de 
verschillende regelingen. Heb je ideeën 
om anderen te helpen? Zoals een lokale 
weggeefhoek of een buitenkoelkast waar 
mensen een gratis maaltijd uit kunnen 
pakken. Dan kan je ook subsidie aanvragen. 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/energie
bij inwonersinitiatieven. 

Tijdelijk noodfonds

Kijk voor meer informatie op onze website www.ooststellingwerf.nl/energie

Andere regelingen 
Daarnaast zijn er allemaal andere 
regelingen zoals de eenmalige 
energietoeslag 2023. De regeling 
voor de eenmalige energietoeslag is 
aangepast. Er kunnen nu meer mensen 
gebruik van maken. Kijk voor meer 
informatie op onze website.

Door de hoge (energie-)prijzen 

komen steeds meer inwoners in 

geldproblemen. De gemeente heeft nu 

een tijdelijk noodfonds. Voor inwoners 

die door hoge (energie-)kosten 

dringende geldproblemen hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende)
huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting 
van gas, water en licht. Het noodfonds is 
voor een korte periode, voor extra hulp aan 
inwoners tijdens de wintermaanden.

Maak voor het noodfonds een afspraak 
met de budgetadviseur van het Gebieds-
team van de gemeente. We kijken wat de 
beste hulp is bij jouw persoonlijke situatie. 
Bel of stuur een e-mail voor een afspraak. 
Het tijdelijke noodfonds is er tot 31 maart 
2023. Kijk voor meer informatie op 
www.ooststellingwerf.nl/energie.

Meer informatie
Kijk voor alle regelingen, meer informatie 
en of je in aanmerking komt op onze 
website: www.ooststellingwerf.nl/energie

Kom je er niet uit? 
Neem dan contact met ons op. 
Let op: voor het tijdelijke noodfonds is het 
alleen mogelijk op afspraak langs te komen.
Bel of mail ons voor een afspraak. 

Gebiedsteam van de gemeente:
 0516 820 100
 GBT@ooststellingwerf.nl
 Vrije inloop zonder afspraak: 

op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur
Gemeentehuis: 
’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde

Energieneutraal &  
Comfortabel wonen?

Wil je weten hoe je jouw woning stap voor 
stap kunt isoleren, welke maatregel je 
energieverbruik het meest verlaagt en 
welke maatregel je woning comfortabeler 
maakt?

Laat je dan bijpraten tijdens de 
bijeenkomst op di. 31 januari 

Locatie:
Gemeentehuis Ooststellingwerf
‘t Oost 11,  8431 LE Oosterwolde
Aanvang: 20.00 uur 

Meld je aan op: SA24.nl/webinar
DEZE BIJEENKOMST WORDT GEORGANISEERD DOOR

Onderwerpen bijeenkomst:  isoleren  •  ventileren  • verwarmingssystemen  •  warmtepompen  •  zonnepanelen

Kom naar onze gratis bijeenkomst.
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