
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 7 mei 2022, vervangen bestaande schuren 

en plaatsen kapschuur, Terwisscha 15
- op 10 mei 2022, plaatsen vier blokhutten, 

Boerestreek 23

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Vaart Nz 54 (11-05-2022)

Haule
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Trekker behendigheid Haule 

3 september 2022, IJsbaan

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 mei 2022,  bewonen voormalig 

kinderdagverblijf -strijdig met regels RO- en 
kap bomen, Laweijstraat 17

Oldeberkoop
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Wandeldag Oldeberkoop op 

26 juni 2022, Molenhoek 2

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 mei 2022, realiseren uitrit, Venekoten 

kadastraal D 1083

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen handelsreclame,  

Stationsstraat 15 (11-05-2022)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen driehoeksborden 13 t/m 27 juni 

voorstelling Oudemirdumerklif

- voor plaatsen tijdelijke reclame/driehoeks-
borden campagne Omrop Fryslan 7 - 21 juni

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.

Aangepaste openingstijden    

Dinsdag 24 mei 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda
- Eedaflegging commissielid CDA
- Nota Grondbeleid 2022
- Begroting 2023, jaarstukken 2021 en eerste 

begrotingswijziging 2022 van 
Veiligheidsregio Fryslân

Hamerstukken:
- Nota Grondprijzen 2022-2026
- Ontwerpbegroting 2023 FUMO
- Addendum RvO klankbordgroep OWO-raden
- Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste 

wethouder
- Verantwoording fractievergoedingen 2020
- Verantwoording fractievergoedingen 2021

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 24 mei 
2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De raadsvergadering 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).

Gemeenteraadsvergadering 

Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van 
uw woning en wilt u inspiratie opdoen bij 
anderen? Fiets dan mee op 21 mei en kijk uw 
ogen uit. De fietstocht is een tocht van 
ongeveer 40 kilometer met onderweg 
verschillende panden die slimme duurzame 
oplossingen hebben. De eigenaar of bewoner 
vertelt u er graag alles over. Tussen 11.00 en 
17.00 uur kunt u deelnemen. 

Bij de start (locatie gemeentehuis Oosterwolde) 
en op www.ooststellingwerf.nl/
duurzamefietsroute is de route met de locaties 
te vinden. Starten hoeft niet per se bij het 
gemeentehuis. U kunt beginnen waar u wilt en 
de panden bezoeken die u wilt. De eigenaren/
bewoners zijn tussen 11.00 en 17.00 uur 

aanwezig om u rond te leiden of vragen te 
beantwoorden. 

Deze fietstocht is onderdeel van de campagne 
Thuisbesparen & Wonen van de gemeente 
Ooststellingwerf. In deze campagne zitten 
verschillende gratis acties voor inwoners om 
thuis energie te besparen. Bij het startpunt bij 
het gemeentehuis staat zaterdag 21 mei een 
stand met informatie over alle acties van deze 
campagne. Doe er uw voordeel mee! 

Datum: Zaterdag 21 mei 
Tijd: 11.00 – 17.00 uur 
Startpunt en info: gemeentehuis Oosterwolde.
 Deelname is gratis. 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.

Vanwege de aanhoudende droogte is op dit 
moment de kans op een natuurbrand groter. 
Wist je dat bijna alle natuurbranden worden 
veroorzaakt door mensen? 
Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk 
of stuk glas kan een grote brand veroorzaken 

die enorme natuurgebieden verwoest. 

Weet jij hoe je een natuurbrand kunt 
voorkomen? Bekijk de tips op  
www.ooststellingwerf.nl/natuurbrand.

Eind februari heeft iedereen de aanslag 
gemeentelijke belastingen voor 2022 
ontvangen. U heeft nog tot 31 mei 2022 om 
deze aanslag te betalen. 

Lukt het niet om op tijd te betalen?
U kunt nog gebruik maken van automatische 
incasso. U hoeft dan niet in één keer het hele 
bedrag te betalen. Het nog te betalen bedrag 
wordt dan in maandelijkse termijnen van uw 

rekening afgeschreven. Automatische incasso 
aanvragen kan via de website:  
www.ooststellingwerf.nl/belastingaanslag-betalen.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau?
Dan komt u misschien voor kwijtschelding in 
aanmerking. Meer informatie over kwijtschelding 
en het aanvragen daarvan vindt u op de website: 
www.ooststellingwerf.nl/kwijtschelding.

Woont u in Ooststellingwerf en wilt u uw (koop)
woning verduurzamen? Doe dan mee aan de 
collectieve inkoopactie van de gemeente 
Ooststellingwerf en 'Winst uit je woning'. 
Door samen energiebesparende middelen in te 
kopen, zoals isolatieglas, muur-/vloerisolatie of 
zonnepanelen, profiteert u van grote voordelen. 
U betaalt een scherpe prijs en kunt rekenen op 
goede service en voorwaarden.  

Gratis inschrijven t/m 31 mei
Tot en met 31 mei 2022 kunnen inwoners van 
Ooststellingwerf zich gratis en vrijblijvend 
inschrijven. U ontvangt dan een op maat 
gemaakt aanbod voor uw woning, inclusief 
vrijblijvende offertes. Aanmelden kan via  
www.winstuitjewoning.nl/ooststellingwerf.
Met deze offertes ziet u of en hoe u uw 
energierekening het beste kunt verlagen en 
neemt u zelf een besluit. Er ligt dus niets 
meteen vast. De offertes zijn vrijblijvend. 

Meer gratis acties voor inwoners
De gemeente Ooststellingwerf wil haar 
inwoners helpen met het besparen van energie. 
De collectieve inkoopactie met ‘Winst uit je 

woning’ valt onder de campagne 
‘Thuisbesparen & Wonen’. Dit is een campagne 
waarmee de gemeente alle inwoners helpt om 
thuis energie te besparen. Kijk op 
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen voor 
meer informatie over de inkoopactie en alle 
andere (gratis) acties. 

Over Winst uit je woning
‘Winst uit je woning’ organiseert al 10 jaar lang 
inkoopacties voor energiebesparende 
maatregelen. Ze heeft inmiddels met ruim 100 
gemeenten en meer dan 300 (lokale) 
uitvoerders samengewerkt.       

Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven 
staan in de gemeente Ooststellingwerf kunnen 
leefgeld aanvragen. 

Kijk voor meer informatie en het 
aanvraagformulier op ooststellingwerf.nl/
oekraine.

Fietstocht langs duurzame gebouwen in 
Oosterwolde

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Voorkom een natuurbrand

Heeft u de gemeentelijke belastingen al betaald?

Samen zonnepanelen of isolatie inkopen Leefgeld vluchtelingen Oekraïne
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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

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

