
 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 14 april 2022, bouw woning, Vaart Zz 133    

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen kozijn, Boerestreek 1 

(20-04-2022)
- voor aanpassen dakkapel op bestaande 

vergunning, De Valouwe 47 (20-04-2022)

Donkerbroek
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie  HD Tentfeest Donkerbroek 

1, 2 en 3 juli 2022, Evenemententerrein Oude 
Tramweg

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie van Rotary N381 Walk 15 mei 

2022, tussen Donkerbroek en Oosterwolde    
(14-04-2022)

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Avond4daagse Haulerwijk 

31 mei t/m 3 juni 2022 (20-04-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  19 april 2022, vervangen kap van woning, 

Van Brederodestraat 8A

Oldeberkoop
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Jaarmarkt Oldeberkoop 27 

juli 2022, centrum Oldeberkoop (14-04-2022)
- voor organisatie Dodenherdenking   

4 mei 2022, Pastoorslaantje, begraafplaats 
(14-04-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 april 2022, isoleren voorhuisgevel, 

Molenweg 53

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie van Rotary N381 Walk 15 mei 

2022, tussen Donkerbroek en Oosterwolde    
(14-04-2022)

Verleend maatwerkvoorschrift
- bodemlozing, Muldersweg 3 (14-4-2022)

Waskemeer 
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Boeldag op 21 mei 2022, 

Meester van Hasseltweg - ged. De Kromten    
(19-04-2022)

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

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.

   

Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei zijn het gemeentehuis en het 
Gebiedsteam gesloten. 

Aangepaste openingstijden 

Het college van B&W heeft de ontwerp-
omgevingsvergunning ‘Natuurbegraafplaats 
Terwisscha (Kloosterweg 11)’ verleend. De 
gemeenteraad heeft hiervoor een ontwerp-
verklaringen van geen bedenkingen afgegeven. 
Beide stukken liggen vanaf 27 april tot en met  
7 juni 2022 ter inzage. 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzien 

in gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een 
afspraak via de website www.ooststellingwerf.nl 
of telefonisch via 14 0516. De stukken zijn ook 
digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze 
indienen. 

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeen-
teblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Vanwege onderhoudswerkzaamheden worden 
de onderstaande bruggen afgesloten:
•	12	mei:	ophaalbrug	aan	de	Compagnonsweg	

in Ravenswoud
•	13	mei:	ophaalbrug	Petersburg	in	

Donkerbroek.
De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Arjen Schimmel van de gemeente 
Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail  
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Vluchtelingen uit de Oekraïne die ingeschreven 
staan in de gemeente Ooststellingwerf kunnen 
een aanvraag leefgeld indienen. Kijk voor meer 

informatie en het aanvraagformulier op 
ooststellingwerf.nl/oekraine.

Tussen 9 en 12 mei zie je mogelijk een aantal 
militaire voertuigen op de openbare weg voorbij 
komen. Dit is het 43 Brigade Verkennings-
eskadron die een militaire oefening uitvoert. 
De eenheid beoefent verschillende scenario’s in 

het gebied tussen Oosterwolde, Geeuwenbrug, 
Uffelte, Steenwijk, Vledder en Nieuwehorne. De 
militairen houden een oefening waarbij hun 
verkenningsgroepen getraind worden.

De gemeente Ooststellingwerf is voornemens 
om onderstaande percelen grond te verkopen 
aan Delta Fiber Netwerk B.V.:

1. Adres: nabij De Haer 1 te Oosterwolde 
	 Perceel:	Gemeente	Oosterwolde,	sectie	C	

nummer 6939 deels
 Perceelgrootte: ca. 14 m2 
2. Adres: nabij Rikkingahof (ongenummerd) te 

Oosterwolde 

 Perceel: Gemeente Oosterwolde, sectie A 
nummer 5047 deels

 Perceelgrootte: ca. 14 m2 

De uitgifte vindt plaats ten behoeve van de 
realisatie van een glasvezelnetwerk. Kijk voor 
meer informatie over deze voorgenomen 
grondverkoop op www.ooststellingwerf.nl/
grondverkoop-glasvezelnetwerk. 

Ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Bruggen afgesloten

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

Militaire oefening 

Voorgenomen grondverkoop voor 
glasvezelnetwerk
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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

