
 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
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Presentatie Stellingenpad 

op 24 april 2022, Boerestreek
- voor organisatie Koningsdag op 27 april 

2022, Boerestreekplein
- voor organisatie Boerestreekmarkt op   

3,17 apr, 1,15,28,29 mei, 5,12,19,26,30 juni, 
3,10,17,24,28,31 juli, 7,14,21,25,28 aug, 
4,11,18,25,29 sept,  16 okt, 26 en 27 nov. 
2022, Boerestreek

Verleende vergunning Alcoholwet
- voor Boerestreek 17 (13-01-2022)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Schapendrift 11 
(18-01-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 januari 2022, plaatsen zonnepanelen, 

Wolvegasterweg 47

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen zonnepanelen op maaiveld, 

Wolvegasterweg 61 (19-01-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 januari 2022, kappen en onderhouden 

van 2 bomen, ’t Oost 52

- op 17 januari 2022, vergroten woning, 
Brugkampweg 6

- op 18 januari 2022, bouw paardenstallen, 
Weperpolder kadastraal H 965

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor uitbreiden woning, ’t Weer 2 

(18-01-2022)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor aanleg inrit, Zoltstede 1B 1 t/m 1B 16    

(18-01-2022)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 januari 2022, voor vergroten woning, 

Sint Baronstraat 1

Ooststellingwerf
Verleende vergunning APV 
- voor internationale 3 daagse dames 

wielerwedstrijd gedeeltelijk door 
Ooststellingwerf op 4 maart 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

   

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 1 februari 2022 vanaf 19.30 uur vindt 
de raadscommissie Ruimte plaats. De publieke 
tribune is gesloten. Deze vergadering is alleen 
online te volgen. De raadscommissie is wel 
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk. 

Agenda
- Mededeling aan de Raad - Vragen fractie 

Ter Heide Vitaliseren van vakantieparken 
(nr. 1045)

- Keuze scenario's Bosbergtoren
- Strategisch Plan Verkeersveiligheid
- Discussiestuk 1/3-regeling 

sportaccommodaties
- Advisering omgevingskwaliteit
- Verklaring van geen bedenkingen voor het 

realiseren van een natuurbegraafplaats bij 
begraafplaats Terwisscha

- Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 1 februari 
2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via  
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

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, etc.). Wilt u gebruik maken van 
deze alternatieve mogelijkheid?  
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via  
14 0516.

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

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 2 februari 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Samenleving plaats. 
De publieke tribune is gesloten. Deze 
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Verordening leerlingenvervoer 2022
- Visie op Samenleven (bijpraatmoment 

stand van zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 2 februari 
2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via  
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

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, etc.). Wilt u gebruik maken van 
deze alternatieve mogelijkheid?  
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via  
14 0516.

De commissievergadering Ruimte  wordt  
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 
106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl). De 
raadscommissie Samenleving is alleen te volgen 
via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Raadscommissies

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.

Heeft u nog geen vaccinatie tegen het 
coronavirus, maar wilt u dat wel? Dan kunt u 
voor een vaccinatie tegen het coronavirus ook 
terecht bij een pop-up locatie van GGD Fryslân.

Bij Scala Welzijn, aan de Moskampweg 3, kunt u 
zich zonder afspraak laten vaccineren voor een 
eerste prik, een tweede prik en een booster-
vaccinatie. Hier kunt u ook terecht als u nog 
vragen heeft over het vaccin. De pop-up 
vaccinatielocatie staat in Oosterwolde op:
•	Woensdag	26	januari,	van	09.00	-	16.00	uur.
•	Vrijdag	4	februari,	van	14.00	-	21.00	uur.
•	Vrijdag	11	februari,	van	12.00	-	19.00	uur.

Neem uw legitimatiebewijs mee  
Wilt u direct op de pop-up locatie geprikt 
worden? Neem dan uw legitimatiebewijs mee. 
GGD Fryslân prikt met een mRNA vaccin. Een 
vaccinatie is gratis. Er wordt na de eerste prik 
direct een afspraak voor een tweede prik 
ingepland. 

Verschillende locaties
GGD Fryslân komt op verschillende plekken in 
Fryslân met een pop-up locatie. Meer info 
hierover vindt u op www.ggdfryslan.nl/popup. 
Op onze vaste vaccinatielocaties is het ook 
mogelijk om zonder afspraak een prik te halen. 

Starter op de woningmarkt? En lukt het maar 
niet om de financiering rond te krijgen voor jouw 
droomhuis? De gemeente wil starters helpen 
met het kopen van hun eerste huis.

“Voor mij als alleenstaande starter is de 
starterslening een uitkomst geweest”, vertelt 
Marije de Vries. Zij heeft vorig jaar gebruikt 
gemaakt van de starterslening. “Ik had een mooi 
huis op het oog. Helaas wat boven mijn budget. 
Samen met mijn hypotheekadviseur heb ik naar 
de starterslening gekeken. Dit was het steuntje 
in de rug dat ik nodig had. Ik woon nu met veel 
plezier in mijn nieuwe woning. Zonder de 
starterslening was dit niet gelukt.”

Misschien kan jij ook gebruik maken van de 
starterslening van de gemeente? Met de 
starterslening kunnen starters op de 
woningmarkt een extra lening afsluiten. De 
starterslening overbrugt het verschil tussen de 
prijs van het huis en het bedrag dat je via de 
bank kan lenen, met een maximaal leenbedrag 
van € 20.000,-. We werken samen met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) om 
startersleningen mogelijk te maken.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor 
een starterslening? En hoe je deze kunt 
aanvragen? Kijk voor meer informatie op 
www.ooststellingwerf.nl/starterslening.

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in 
Oosterwolde 

Start met een starterslening

In heel Fryslân is het mogelijk om een extra prik 
(boostervaccinatie) te halen zonder van tevoren
een afspraak te maken. Eerder gold deze 
zogeheten vrije inloop voor de extra prik alleen 
nog voor de XXL-locatie WTC te Leeuwarden en 
de vaccinatielocatie in Drachten. 

Daarbij is de voorwaarde dat de laatste corona-
vaccinatie minimaal drie maanden geleden was 
of dat men minimaal drie maanden geleden 

genezen is van een coronabesmetting. Vrije 
inloop is mogelijk tussen 08.00 uur en 21.00 uur. 

Het kan zijn dat er een wachttijd is. Op matrix-
borden bij de locatie, op www.ggdfryslan.nl/
vrijeinloop en via het twitteraccount van GGD 
Fryslân wordt aangegeven wanneer de wachttijd 
te hoog oploopt. 

Prikken zonder afspraak in Friesland
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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

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.

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


thuis op internet meer informatie over het 
project op. „Ik ben al lid van de Rangers”, zegt 
Tirza. „Daardoor weet ik dat we zuinig met de 
aarde moeten omgaan.” Junior Energiecoach 
kan daar zeker een steentje aan bijdragen. 
Jelmer: „Het bleek een leerzaam project over 
energieverbruik en -besparing. We hebben ons 
direct als gezin aangemeld.”

Challenges
Via de post kregen ze een pakket van Junior 
Energiecoach thuisgestuurd. „Het is een soort 
spel”, legt Tirza uit. „Het duurt vijf weken en elke 
week krijg je leuke challenges die je moet doen.”
Zo was de opdracht van de eerste week om alle 
lampen in huis te tellen. „We waren er allemaal 
verbaasd over hoeveel dat er zijn”, vertelt Anita. 
„Jelmer dacht 17, Tirza 20 en ik 26. Het zijn er 
maar liefst 56!” Ze keken samen welke lampen 
ze konden vervangen voor spaar- of ledlampen. 
Tirza: „Ook moest je erop letten dat je niet 
zomaar een lamp liet aanstaan. Heit vergat 
steeds de lamp boven in de gang uit te doen. Dat 
heeft hem duimpjes gekost.”
Met elke challenge kun je duimpjes verdienen. 
Deze stickertjes zitten in het pakket en kunnen 
op een poster worden geplakt. „Ik heb 
uiteindelijk gewonnen”, meldt Tirza blij. „En met 
een extra opdracht hebben we allemaal een 
mooie trui van Junior Energiecoach gewonnen!”
Natuurlijk is winnen niet het uiteindelijke doel 
van het spel, maar dat maakt het volgens Tirza 
wel leuk. Dat geldt volgens haar mem ook voor 
de leuke videobijdrages van varkentje Rund. 
„Echt hilarisch, wat heb ik er elke week weer om 

moeten lachen. Maar tegelijkertijd is het ook 
herkenbaar en leerzaam.” Jelmer: „Het gaat er 
natuurlijk vooral om dat je met elkaar bewust 
bezig bent met energie en het milieu. Ook wij als 
ouders hebben van Junior Energiecoach 
geleerd.”

Tips
Wie thuis eenvoudig energie wil besparen, kan 
volgens Tirza heel veel doen. „Korter douchen, 
kouder douchen, de verwarming een graadje 
lager, geen deuren open laten staan, meer 
ledlampen gebruiken en isoleren”, somt ze op. 
„Je kan trouwens heel makkelijk controleren of je 
dubbelglas hebt. Gewoon een kaarsje erbij 
houden. Zie je het vlammetje dubbel in het 
raam, dan heb je dubbel glas.”
Als je na vijf weken alle opdrachten hebt gedaan, 
krijg je een diploma thuisgestuurd met daarbij 
een leuke verrassing. „Het spel is nu weer 
afgelopen, maar ik roep nog steeds tegen heit 
dat hij niet moet vergeten om de lamp uit te 
doen”, zegt Tirza lachend.

Meedoen in maart? Meld je aan!
Op 4 maart begint er weer een nieuwe ronde van 
Junior Energiecoach. Het spel is voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar (en hun ouders) en deelname is 
gratis voor inwoners van Ooststellingwerf. 
Aanmelden kan via www.juniorenergiecoach.nl. 
Tirza: „Wij vinden het zo leuk, we gaan gewoon 
voor een derde keer meedoen.”Ze is zo enthousiast over het project, dat ze 

inmiddels al twee keer heeft meegedaan. Het 
was een klasgenootje die haar op het idee bracht. 
„Hij had een sleutelhanger aan zijn jas van 

Junior Energiecoach. Ik vroeg hem wat het was 
en het leek me meteen leuk om ook mee te 
doen.”
Samen met haar ouders Jelmer en Anita zocht ze 

Molenaar en zijn assistent
In 1868 werd de molen gebouwd in Gorredijk. 
Hierna verhuisde hij naar Twijtel en in 1925 
kwam de molen in het dorp Makkinga. “Een 
molen is een soort houten bouwpakket. Er komt 
geen schroef aan te pas. Je kunt hem daarom uit 
elkaar halen en exact hetzelfde in elkaar zetten 
op een andere plek. Echt élk onderdeel heeft een 
eigen naam of nummer. Over uniek gesproken”, 

vertelt Eelke. Eelke is gediplomeerd molenaar en 
kwam twintig jaar geleden bij de molen als 
vrijwilliger werken na een oproep in de 
dorpskrant. Hij kent de molen van binnen en van 
buiten en maalt samen met een assistent-
molenaar het meel. Jan Alferink is sinds kort 
assistent-molenaar en leert steeds meer bij over 
de molen. “Ik had geen kennis van molens en 
had net zoals Eelke gereageerd nadat ik een 

oproep in de dorpskrant zag. Alles is dus nieuw 
voor mij. Maar ik vind het fascinerend hoe alles 
werkt. Het is ook zo logisch, maar bedenk het 
maar eens. Ik vind het belangrijk dat dit oude 
ambacht blijft bestaan, daarom ben ik hier 
vrijwilliger”, benadrukt Jan. 

Leermeester en de leerling 
Molenaar word je niet zomaar. Hiervoor moet je 
eerst een cursus volgen. Leermeester Jan 
Sinnema leidt al zo’n acht jaar molenaars op. 
“Zelf ben ik jaren geleden bij de molen gekomen 
toen ik er op een ochtend langs fietste en de 
molen zag draaien. Dat was zo imposant. Ik 
dacht: ik neem eens een kijkje. En zo rol je er dan 
in. Ik vind het leuk om mensen over deze oude 
techniek te leren. Maar ook bijvoorbeeld de 
theorie over het weer”, vertelt Jan Sinnema. Rob 
de Vries is nu leerling op De Weyert. “Ik had 
altijd al iets met molens. Toen we op een dag bij 
De Weyert langskwamen raakte ik aan de praat 
en zodoende heb ik me aangemeld als leerling. 
Om de zaterdag krijg ik les van de leermeesters 
Jan en Nico. Hopelijk ben ik over twee jaar klaar 
met de cursus en weet ik dan alles over dit sterke 
en robuuste bouwwerk”, vertelt Rob. 

Meel, bloem en bakmixen 
Naast het malen van meel, het builen tot bloem 
en het onderhoud van de molen, worden in het 
winkeltje onderaan de molen ook bakmixen 
verkocht. Vrijwilligers stellen de recepten samen 
en, verpakken de ingrediënten tot Weyerts eigen 
producten. Rob’s vrouw Esther de Vries staat 
sinds kort in het winkeltje van de molen om deze 
bakmixen te verkopen. “Met alleen meel of 
bloem kunnen thuisbakkers soms nog niet zo 
veel. Daarom hebben we het ze gemakkelijk 
gemaakt met onze speciaal samengestelde 
bakmixen. Als er bijvoorbeeld chocolade in het 
recept moet, zorgen wij ervoor dat dat ook in de 
mix zit. Ideaal voor de thuisbakker. En ik vind het 

leuk om in de winkel te staan. Je hebt vaak leuke 
gesprekken met onze klanten.”

Samen
De Weyert heeft een rijke geschiedenis en is een 
fascinerend staaltje vakmanschap. “Eigenlijk 
moet je de molen gewoon komen ervaren”, 
vertelt Jan Alferink. “Het gaat om een gevoel”, 
vult Eelke hem aan. “Het kraken van het hout als 
het waait of de geur van het meel. Het is de hele 
beleving die deze molen zo speciaal maakt”. Bij 
de korenmolen zoeken ze voor elke 
vrijwilligersfunctie extra mensen. “We werken in 
diensten. En om ervoor te zorgen dat niet steeds 
dezelfde mensen belast worden, willen we graag 
meer handjes krijgen”, vertelt Eelke. “Vrijwilliger 
zijn bij de molen betekent dat je in een 
enthousiast team terecht komt. Waarin iedereen 
je wil helpen en je meer wil leren over het vak. 
We doen het echt samen”, vult Jan Alferink aan. 
Vele handen maken licht werk. Wil jij iets voor 
korenmolen De Weyert in Makkinga betekenen? 
Of heb je een vraag over het vrijwilligerswerk in 
de molen? De Weyert zoekt molenaars, leerling-
molenaars, assistent-molenaars en 
winkelvrijwilligers. “Kom vooral eens langs”, zegt 
Jan Sinnema. “Je kunt altijd een kijkje nemen of 
op proef meelopen in de molen.” Je kunt ook 
contact opnemen door een mail te sturen naar 
deweijert@museumenmolenmakkinga.nl voor 
meer informatie over vrijwilligerswerk doen bij 
De Weyert in Makkinga. 

Een belangrijk onderdeel van de doe-agenda 
‘Iedereen doet en ontmoet’ is dat de gemeente 
meer vrijwilligers wil. Zonder vrijwilligers ligt een 
groot deel van het maatschappelijk leven stil. 
Vrijwilliger zijn is belangrijk voor de gemeenschap 
en ook zeker voor jezelf. Je leest de hele doe-agenda 
op www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven.

junior Energiecoach ‘leuk en leerzaam’

Meer vrijwilligers nodig bij de molen in Makkinga 

Hoe je thuis eenvoudig energie kunt besparen? De 8-jarige Tirza Pultrum uit Oosterwolde weet het 
wel. Evenals 98 andere kinderen uit Ooststellingwerf deed ze eind vorig jaar mee aan junior 
Energiecoach. „Het is echt heel leuk en we hebben er veel van geleerd”, vertelt ze blij.

Als je op het dorp Makkinga afrijdt, zie je van ver al de wieken van de korenmolen De Weyert. Elke 
zaterdag is de molen open; in de zomer de hele dag en in de winterperiode alleen in de ochtend. Op 
die zaterdagen malen molenaars graan en verkopen andere vrijwilligers bakmixen in het winkeltje. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers houdt de molen draaiende, letterlijk. En om dit nog vele jaren te 
kunnen doen, zijn ze op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “We zoeken mensen met een passie voor de 
molen en het oude ambacht”, vertelt molenaar Eelke Rijpkema. “Zolang je maar enthousiast en 
leergierig bent, is er een plekje voor jou bij de molen.” 

Tirza uit Oosterwolde heeft veel geleerd over energiebeparing in huis. (Foto: FotoTekst.nl)

Molenaar Eelke Rijpkema en assistent molenaar Jan Alferink op de stelling van De Weyert in Makkinga 
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