
 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 24 maart 2022, invoer transportleiding 

reinwater, Terwisscha 7
- op 29 maart 2022, bouw 31 recreatiewoningen 

Buitenplaats De Hildenberg, Zwaai 7, 7A, 9, 
11 en 13, Zwaai 19 t/m 25 oneven, Zwaai 18 
t/m 42 even, Ofslag 1, 3, 3A 5 t/m 11, Ofslag  
2 en 6

Ontheffing APV
- voor het verbranden van oogstafval, takken, 

snoeihout, Bruggelaan 60 (30-03-2022)

Donkerbroek
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- op 30 maart 2022, voor organisatie 

voetbaltoernooi Goud van Oud 11 juni 2022, 
Vaart Wz 1A

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Bovenweg 8 

(24-03-2022)

Haule
Ontheffing APV
- voor stoken vuur, Polderweg 1 (30-03-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 maart 2022, plaatsen paardenbak, 

Meidoornlaan 13
- op 30 maart 2022, wijzigen voorgevel, 

Slotemaker de Bruïneweg 50

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Elleboogsvaart 2   

(29-03-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  30 maart 2022, herbouw berging/carport, 

Lyclamaweg 11E

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie drie wedstrijden op 24 april, 

8 mei en 10 juli 2022, Prikkedam 1A (24-03-2022)

- voor organisatie Autocross Makkinga op 18 
april 2022, Oosterhuisweg tussen nr. 22 en 26 
(30-03-2022)

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 maart 2022, uitbreiden opvangcentrum 

katachtigen, Grindweg 22

Oldeberkoop
Verleende evenementenvergunning APV
- voor Paasfeest 17 april 2022, 

Oosterwoldseweg t.o. nr. 47 (30-03-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 maart 2022, aanpassen brandwerende 

scheidingen, Veengang 1
- op 29 maart 2022, plaatsen mantelzorg woon- 

unit –kruimelregeling, ’t Oost 35 (29-03-2022)

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel en plaatsen reclame, 

Stationsstraat 8 (28-03-2022)

Ontheffing APV
- voor verbranden hout en takken, 

Weperpolder naast nr. 12 (24-03-20-22)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organiseren van een Buurtfeest 25 jaar 

BOZ op 21 mei 2022, hoek Grietmanslaan en 
Menninge

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen driehoeksreclameborden 

Acardiia van 25 april t/m 9 mei 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

Opening Fries Doortrappen-seizoen
Woensdagochtend 13 april is de opening van het Friese Doortrappen-
seizoen. Het programma Doortrappen wil ouderen tot hun 100ste 
veiliger laten fietsen. In 16 gemeenten trappen we het Friese 
Doortrappen-seizoen af, allemaal op hetzelfde moment. Fietst u mee?

Fietstocht Ooststellingwerf
In de gemeente Ooststellingwerf gaan we een fietstocht van ongeveer 
19 km fietsen. Dit doen we onder begeleiding van een fietscoach en 
een buurtsportcoach. Zij geven u tips over op- en afstappen en samen 
oefent u vooraf op een fietsparcours. Ook fietsen er vertellers met ons 
mee: zij vertellen u tijdens het fietsen graag van alles over de omgeving 
en haar historie. Deelname is geheel gratis. 

Programma
Wanneer: Woensdag 13 april.
Tijd: Inloop vanaf 9.30 uur. 
Locatie:  We starten bij Scala Welzijn (Moskampweg 3-5, 
 Oosterwolde) en eindigen bij het gemeentehuis
 ('t Oost 11, Oosterwolde). 
Eten en drinken: Voor de fietstocht begint, krijgt u koffie of thee met
 wat lekkers erbij. Na afloop van de tocht staat er
 een gezonde lunch voor u klaar. 

Wilt u erbij zijn? Geef u dan snel op 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar 
a.janssens@ooststellingwerf.nl van de gemeente Ooststellingwerf 
of naar buurtsportcoach Anne-Marie Heidstra via 
aheidstra@scala-welzijn.nl of bel Anne-Marie via 06 25 33 15 18.
Graag onder vermelding van uw naam, leeftijd, e-mailadres en 
telefoonnummer. Als u iemand meeneemt, dan ontvangen we ook 
graag daarvan de gegevens. Na de opgave krijgt u verdere informatie 
over het programma. Meld u snel aan, want er is plaats voor maximaal 
20 deelnemers. Graag tot 13 april!

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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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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


eerste bodemprofielen voor leer- en kenniscentrum Bodem Publicatie verkeersbesluit parkeerplaats elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten een 
parkeerplaats te reserveren bij het oplaadpunt 
voor elektrische auto’s nabij de volgende 
locatie: Assessorlaan 21, Oosterwolde.

ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit ligt vanaf 5 april 2022 ter 
inzage op het gemeentehuis in 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

In een weiland bij Makkinga zijn de eerste bodemprofielen gestoken. Foto: Sietse de Boer Fotografie

Op verschillende plekken in het buitengebied 
van Ooststellingwerf zijn vorige week de eerste 
bodemprofielen gestoken voor het Leer- en 
Kenniscentrum Bodem. Onderzoekers en 
studenten van het Biosintrum en Van Hall 
Larenstein gebruiken deze bodemprofielen voor 
onderzoek naar bodemgezondheid. 

Het steken van de eerste bodemprofielen is een 
belangrijk moment voor het Leer- en Kennis-
centrum Bodem. Deze zogenoemde mesokos-
mossen krijgen een plek in de onderzoekstuin bij 
het Biosintrum in Oosterwolde. Door 
verschillende soorten bodemprofielen bij elkaar 
te zetten en deze nauwkeurig te monitoren via 
sensoren, krijgen onderzoekers en studenten 
beter inzicht in de dynamiek van bodems. 

En helpt het praktijkvragen te beantwoorden 
over bodemkwaliteit, bodembiologie, klimaat-
bestendigheid en waterkwaliteit.  
Het Leer- en Kenniscentrum Bodem komt mede 
tot stand dank zij de Regio Deal Zuidoost 
Friesland. Het ontwikkelt zich tot een regionaal 
kennisloket met (inter)nationaal netwerk waar 
agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten 
kennis opdoen en delen over de bodemgesteld-
heid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Het 
Biosintrum, waar het Leer- en Kenniscentrum is 
gevestigd, wil met de opgedane praktijkkennis 
helpen aan een versnelde kennisspreiding voor 
de verschillende grondgebruikers. Onder andere 
door het verrichten van praktijkonderzoek, 
voorlichting, symposia en wetenschappelijk 
onderzoek.

Meer informatie is te vinden op 
www.kenniscentrumbodem.nl.
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