
 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 Volksloop Ooststellingwerf 

8 juli 2022, Appelscha - Oosterwolde

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Gezamenlijke Aftrap 

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 
2022, Appelscha en Oosterwolde 
(03-05-2022)

Donkerbroek
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie voetbaltoernooi Goud van 

Oud 11 juni 2022, Vaart Wz 1A (03-05-2022)

Fochteloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Uitwaaien in Fochteloo  

2 juli 2022, Zuideinde 26B

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie rommelmarkt op  

11 juni 2022, Kerkstraat 13 (02-05-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  2 mei 2022, plaatsen dakkapel, 

Bercoperweg 32

Oldeberkoop
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Wandeldag Oldeberkoop 26 

juni 2022, Molenhoek 2
- voor installatie wereldbol Gaia  

22 t/m 24 juli 2022, Molenbosch II

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 april 2022, vergroten kantoorpand, 

Ecomunitypark 9

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Laak 23 

(28-04-2022)
- voor verbouw bestaand bedrijfspand naar 

appartement, Stationsstraat 8 (28-04-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Rode Loper op 1 juni 2022, 

Brink 
- voor organisatie Volksloop Ooststellingwerf 

8 juli 2022, Appelscha - Oosterwolde

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Gezamenlijke Aftrap 

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 
2022, Appelscha en Oosterwolde 
(03-05-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor verbouw hoofdgebouw, Schapekamp 1    

(03-05-2022)

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

   

   

   

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis en het 
Gebiedsteam gesloten. Op donderdag 26 mei is de milieustraat ook gesloten. 

Dinsdag 17 mei 2022 vinden openbare themabijeenkomsten plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Oosterwolde. Eventuele presentaties van deze bijeenkomsten worden op de 
website geplaatst.

19.00 – 19.45 uur Visie Sociaal Domein en Inwonersparticipatie
20.00 – 20.45 uur Fochteloërveenweg
21:00 – 21:45 uur Participatie

De themabijeenkomsten zijn  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Aangepaste openingstijden Openbare themabijeenkomsten

De gemeente Ooststellingwerf heeft de 
verhuur, het beheer en de exploitatie van de 
Bosbergtoren, Bosberg 2a te Appelscha 
aangewezen als economische activiteit die 
het algemeen belang dient als bedoeld in 
artikel 25 h, vijfde lid, van de 
Mededingingswet. 

Het besluit dat het college namens de raad 
heeft genomen bevat de motivering en de 
belangenafweging om aan de gedragsregels 
van de Mededingingswet te voldoen.

U kunt het algemeen belangbesluit vinden in 
het gemeenteblad. 

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie over deze beslissing, bel ons dan 
via nummer 14 0516. Vindt u dat de 
beslissing niet juist is, dan kunt u binnen zes 
weken na de bekendmakingsdatum van dit 
besluit beroep instellen. De bekendmaking in 
het gemeenteblad geeft nadere informatie 
over de beroepsmogelijkheid.

Woont u in Appelscha? En wilt u meedenken 
over wat u belangrijk vindt voor uw dorp? Kom 
dan maandag 16 mei 2022 om 19.30 uur langs 

in de Dorpskamer Appelscha tijdens het 
dorpsgesprek. Kijk voor meer informatie over 
het dorpsgesprek op scala-welzijn.nl. 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 
2022 een eenmalige energietoeslag krijgen.
Meer informatie over het aanvragen van de 
eenmalige energietoeslag voor huishoudens 

met een laag inkomen vindt u op 
ooststellingwerf.nl/energietoeslag.

Bekendmaking algemeen belangbesluit

Uitnodiging dorpsgesprek Appelscha

Aanvragen eenmalige energietoeslag

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.

Dinsdag 10 mei 2022 | Wekelijks nieUWs geMeente OOststellingWeRF 

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

Inloopspreekuur

Maandag t/m vrijdag 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

