
 

   

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 omgevingsvergunning
 - op 3 februari 2022, woning verduurzaam 
verbouwen, Bruggelaan 5

 - op 8 februari 2022, kappen boom, 
Aekingaweg 4 

Verleende omgevingsvergunning
 - voor  herbouw woonboerderij – wijzigen 
reeds verleende vergunning Vaart Nz 53

Verlenging termijn afhandelen omgevingsver-
gunning 
 - voor realiseren camperplaatsen en 
kampeerwinkel - strijdig met regels RO, 
Bruggelaan 62 kad. Makkinga I 1113 en 531    
(09-02-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor de organisatie van de 
Winterwandeltocht 20-03-2022, Boerestreek

Donkerbroek 
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 9 februari 2022, vervangen 
paardenstalling, Hanestreek 7

Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen tijdelijke woonunit in verband 
met  nieuwbouw, Schapendrift 11  
(03-02-2022)

 - voor bouw tuinhuis en kapschuur, 
Bovenveld  2 (08-02-2022)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 3 februari 2022, plaatsen drie  
zorgwoningen (tijdelijk), Haerweg 3

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Kloosterweg 1A     
(03-02-2022)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen units voor de duur van 5 jaar, 
Hoofdweg-Boven 77 (03-02-2022)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
 - voor verlengen wagenberging, 
Bûterheideveld 26 (07-02-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor de organisatie van vlomarkten op de 
laatste zaterdagen van april t/m oktober 
2022 (07-02-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 8 februari 2022, wijzigen 
bedrijfsbestemming naar woonbestemming, 
Oosterwoldseweg 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen zonnepanelen op maaiveld, 
Wolvegasterweg 61     (07-02-2022)

 - voor vergroten recreatiewoning,  
Molenbosch 19 (09-02-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 4 februari 2022, wijzigen voorgevel en 
plaatsen reclame, Stationsstraat 8

Verleende omgevingsvergunning
 - voor nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw, 
Zoltstede 1B 1 t/m 1B 16 (03-02-2022)

Melding Activiteitenbesluit
 - voor veranderen bedrijf, Ploeggang 13 
(03-02-2022)

Ooststellingwerf
Melding APV
 - voor De Hollandse 100 fietsen gedeeltelijk 
door Ooststellingwerf 20 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

Positieve invloed 
“Op vakantie gaan is onderdeel van het bestaan 
van veel mensen. Even een break van de 
werkelijkheid en je dagelijkse ritme”, vertelt 

Johans vrouw en mede-eigenaar Annemieke 
Elsenaar. “We merken dat mensen vaak beter 
slapen en eten als ze hier op vakantie zijn. Ze 
gaan op vakantie voor vitamine A, zeggen wij 

Op vakantie voor vitamine Aandacht

Door het coronavirus en de bijkomende maatregelen konden veel ouderen en groepen uit 
zorginstellingen de afgelopen tijd niet op vakantie. Soms omdat de maatregelen dit simpelweg niet 
toelieten en soms omdat men huiverig was voor een (groeps-)vakantie. Bijvoorbeeld door de 
1,5m-maatregel en gesloten voorzieningen. Bij groepshotel de Vrije Vogel in Elsloo merkten ze dit 
maar al te goed. Reserveringen werden verzet of soms zelfs helemaal geannuleerd. “We zagen dat 
organisaties een lastige afweging moesten maken” vertelt eigenaar Johan Elsenaar. “Maar de 
zorgen zijn niet altijd terecht. Want ook voor de coronacrisis waren wij als hotel elke dag bezig met 
hygiëne en veiligheid. En als je als vaste groep ouderen op vakantie gaat, blijf je met dezelfde 
mensen. Alleen zit je achter andere geraniums”, lacht Johan.

altijd. De A van aandacht. Andere aandacht dan 
dat ze thuis krijgen. En dat doet mensen 
ontzettend goed”, benadrukt Annemieke. De 
gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zich 
goed en gelukkig voelt. “Voor een grote groep 
inwoners draagt vakantie hieraan bij. Juist onze 
ouderen en zorgbehoevenden hebben er baat 
bij om af en toe te ontsnappen aan hun 
dagelijkse leven. Even in een andere omgeving 
zijn. Het draagt bij aan hun welbevinden en 
hun gevoel van geluk. Ik hoop van harte dat 
inwoners en organisaties zich niet laten 
afschrikken door de maatregelen, maar vooral 
ook kijken wat naar wél mogelijk is”, aldus 
wethouder Esther Verhagen. 

Veilig eropuit 
Een andere reden waarom men soms twijfelt 
om een vakantie door te laten gaan, zijn de 
uitstapjes. “Mensen denken vaak dat je 
helemaal niet meer weg kunt om wat leuks te 
doen. Dat is hier zeker niet het geval”, vertelt 
Johan. “Ik weet precies waar groepen hier in de 
buurt een gezellig en vooral veilig dagje weg 
kunnen. Of waar ze veilig en lekker kunnen 
eten. Daar hebben veel  lokale ondernemers 
zich op aangepast. Je hoort natuurlijk in het 

Annemieke en Johan Elsenaar in receptie van de Vrije Vogel in Elsloo

nieuws vaker dat iets niet door kan gaan, dan 
wel. Maar inmiddels is corona iets geworden 
wat we kennen en waar we mee om weten te 
gaan. Dus kunnen we ook met corona veilig 
eropuit”, benadrukt Johan. 

Creatief binnen de regels
De Vrije Vogel en andere ondernemers moesten 
creatief zijn, om binnen de regels toch door te 
gaan. “We moesten aan het begin snel 
schakelen”, vertelt Annemieke. “In de periode 
dat de regels voor de zorg en groepen erg 
streng waren, zagen wij onze doelgroep 
wegvallen. We kozen ervoor om het deel van 
ons gebouw dat in 2014 gebouwd is, als hotel te 
gebruiken. Zo konden we ook mensen 
individueel ontvangen”, zegt Annemieke. 
“Daarnaast kunnen mensen ons zwembad 
afhuren. Bijvoorbeeld om met een groep of juist 
alleen te zwemmen. Zo kijken we elke keer weer 
wat we mensen kunnen bieden binnen de 
maatregelen. Maar zoals ik al zei, hygiëne en 
veiligheid stond hier altijd al voorop. We hopen 
dat mensen wennen aan het idee van een leven 
met corona en het toch aandurven om zichzelf 
te trakteren op een vakantie. Niet alleen voor 
ons, maar juist voor zichzelf”, vult Johan aan.

De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? 
Merk je dat alles duurder is geworden 
waardoor je minder geld overhoudt? 
Misschien is dit een goed moment om stil te 
staan bij jouw geldzaken.

 In de week van 21 maart start de 
budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’. In deze 

cursus gaan de budgetadviseurs van de 
gemeente stap voor stap onderwerpen bij 
langs die jou kunnen helpen om meer grip te 
krijgen op je geld. Aanmelden kan via 
administratie@scala-welzijn.nl of telefonisch 
via 0516 56 72 20. Kijk voor meer informatie 
en de cursusdagen op www.scala-welzijn.nl.  

Gratis budgetcursus
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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


Dan helpen wij je. Je krijgt van ons gratis een 
leefstijlcheck & advies van een leefstijladviseur 
én cadeaubonnen ter waarde van €100,- totaal.
Wethouder Esther Verhagen: “Laten we met 
elkaar een gezonde doorstart maken na  
twee jaar zware coronamaatregelen, 

door goed voor onszelf te zorgen.”

Kijk wanneer de Gezonde Huiskamer bij jou in 
de buurt is en waar je de cadeaukaarten kunt 
besteden op www.ooststellingwerf.nl/ 
gezondooststellingwerf.

In het voorjaar van 2021 is de Provincie Fryslân 
begonnen met de werkzaamheden van de 
N919. Een gedeelte van de werkzaamheden is 
nu klaar. De komende tijd gaat de provincie 
bezig met de werkzaamheden aan de 
Venekoterbrug, het kruispunt Houtwal, de 
rotonde Molenweg en onderhoud aan de 
Schottelenburgweg en ’t Oost. Alle 
werkzaamheden worden gecombineerd om 
minder overlast te veroorzaken.

Planning:
•	Halverwege	maart:	start	de	aanleg	van	het	

nieuwe kruispunt Houtwal. De weg vanaf de 
Houtwal richting het centrum is dan 10 
werkdagen helemaal afgesloten voor alle 

verkeer. De precieze data van de afsluiting 
staan op de borden bij de weg. 

•	19	april	tot	en	met	2	mei:	rotonde	Molenweg.	
De rotonde is in die periode afgesloten.

•	11	tot	en	met	29	april:	onderhoud	aan	de	
Schottelenburgweg en ’t Oost. De weg van 
rotonde Molenweg tot aan ‘t Oost is dan 
helemaal afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de afsluitingen rijdt het verkeer via de 
N373, de N371 en de N381. Fietsers kunnen 
gebruik maken van een tijdelijke brug en de 
Houtwal. Als alles volgens planning gaat, dan 
zijn de werkzaamheden in juni helemaal klaar.
 
Meer informatie: fryslan.frl/n919-oosterwolde

Wil jij werken aan je gezondheid? Volgende fase werkzaamheden n919 Oosterwolde

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.
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