
   

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 23 mei 2022, beveiliging zonnepark 

Appelscha, kadastraal L 895, 331 en 330

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Straten volleybal competitie 

8 t/m 17 juni 2022, Laweijstraat 10 (19-05-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 18 mei 2022, legaliseren 2 dakkapellen en 

2 dakramen vervangen door 2 dakkapellen, 
Oosterwoldseweg 16

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 mei 2022, verlengen bestaande 

vergunning t.b.v. bestaande noodlokalen, 
Quadoelenweg 29

- op 23 mei 2022, verbouw woning, 
Duistereweg 3

- op 23 mei 2022, wijzigen gevels, Veengang 
27 en 29

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen vlaggenmasten – reclame, 

Venekoterweg 13 (23-05-2022)
- voor vergroten woning, Houtwal 10  

(23-05-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Huisbeurs 24 en 25 oktober 

2022, Buurstede 1

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Avondmarkt festival 

Oosterwolde 10 en 11 juni 2022, Dertien 
Aprilstraat parkeerterrein    (24-05-2022)

- voor organisatie historische demo races op 5 
en 6 juni 2022, bedrijventerrein Venekoten   
(24-05-2022)

Waskemeer 
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organiseren P'Optimaal Festival op 4 en 

5 juni 2022, Leidijk 42C (23-05-2022)

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

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 maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten. 
Ook de milieustraat is gesloten. 

Aangepaste openingstijden 

Dinsdag 31 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

