
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 25 mei 2022, plaatsen opslagruimte en 

overkapping/zonnepanelen, Industrieweg 2

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Stellingen festival 18 

september 2022, Boerestreek
- voor organisatie kermis van 25 t/m 29 mei 

2023, Boerestreek

Elsloo
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf (verminderen 

veestapel), Hoofdweg 1 (30-5-2022)

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Zomerfestival 18 juni 2022, 

Park Haulerwijk (25-05-2022)

Langedijke
Melding Activiteitenbesluit
- voor aanpassen veestapel, Haerdijk 2  

(30-05-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  31 mei 2022, uitbreiden melkveestal en 

oprichten zandbezinkbak, Oosterhuisweg 25

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 mei 2022, vervangen berging, 

Grindweg 22A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 26 mei 2022, renovatie dak, Jardinga 9
- op 31 mei 2022, plaatsen kleine windmolen, 

Weperpolder 14

Besluit (beoordeling MER-plicht) 
- voor aanvraag veranderingsvergunning-  

enkele wijzigingen binnen de inrichting, 
Houtwal 30 (30-05-2022)

Ravenswoud
Rectificatie
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 april 2022, bouw woning, 

Compagnonsweg 7A

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijziging op bestaande vergunning  

Flex-huske (tijdelijke vergunning 15 jaar), 
Leijdijk 1 (30-05-2022)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen driehoeksborden  20-6  tot 4-7  

campagne kaartverkoop FrieseTheaters

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

   

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 14 juni 2022 vanaf 19.30 uur vindt de 
raadscommissie Ruimte plaats. De publieke 
tribune is open. 

Agenda
- Onderzoeksrapport Wob 

Rekenkamercommissie
- Mededeling Fochtelooerveen
- Vaststellen bestemmingsplan woningbouw 

Herenweg te Donkerbroek
- Jaarverslag/ voorlopige jaarrekening 2021 en 

ontwerpbegroting 2023 Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

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

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 15 juni 2022 vanaf 19.30 uur vindt 
de raadscommissie Samenleving plaats. De 
publieke tribune is open.

Agenda
- Doe-agenda Eenzaamheid
- Doe-agenda Positieve Gezondheid
- 2e padelbaan Tennis Club Oosterwolde
- Jaar stukken 2021 en begroting 2023 GR SW 

Fryslân

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 15 juni 
2022 12.00 uur melden bij de griffier, via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De commissievergadering Ruimte 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). De 
raadscommissie Samenleving is alleen te volgen 
via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Raadscommissies
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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.

Thuisbesparen & Wonen is de campagne van 
de gemeente Ooststellingwerf om de 
energierekening van inwoners te verlagen en 
CO² uitstoot te verminderen. Voor iedereen die 
in Ooststellingwerf woont is er een gratis actie. 
Kies uit: 
•	Gratis	Bespaarkaart	ter	waarde	van	€	40,-
•	Gratis	Bespaarbox	ter	waarde	van	€	40,-
•	Gratis	energiemonitor	EnergieBewust
•	Gratis	energiescan	van	jouw	huis

Inmiddels hebben al bijna 2000 inwoners van 
Ooststellingwerf die in een huurhuis wonen, 
een gratis Bespaarkaart aangevraagd. Met deze 
kaart kun je voor € 40,- aan producten 
aanschaffen die helpen energie te besparen. 
Denk bijvoorbeeld aan led-lampen, tochtstrips 
of een douchetimer. 

koophuis? gratis Bespaarkaart 
Ooststellingwervers met een koophuis kunnen 
ook een gratis Bespaarkaart aanvragen. Er zijn 
voor hen nog 1700 kaarten beschikbaar. OP = OP!
Vind je het lastig om te kiezen? De bon is ook 
in te wisselen voor een Bespaarbox ter waarde 
van € 40,-. Dat is een doos gevuld met 
producten om thuis energie te besparen.
Woon je in een huurwoning, dan heb je begin 
dit jaar een Bespaarkaart ontvangen. Heb je die 
nog niet geactiveerd en besteed? 
Doe dat dan alsnog en profiteer meteen! 
Ga naar www.ooststellingwerf.nl/bespaarkaart.

Huurhuis? Wees EnergieBewust
Huurders in Ooststellingwerf kunnen gratis een 
energiemonitoringssysteem bestellen. Dit is 
een handig apparaatje dat je eenvoudig in de 
meterkast bevestigt. Via een app op je telefoon, 
tablet of computer zie je real-time hoeveel 
stroom- én gas je verbruikt. 
Deze actie noemen we EnergieBewust. Het laat 
je eenvoudig zien hoe je met simpele 
aanpassingen energie kunt besparen. Ook kun 
je doelen instellen voor de volgende periode, 
om minder energie te verbruiken. 

Winst uit je Woning
Meer dan 300 huishoudens hebben zich 
aangemeld voor de actie Winst uit je Woning, 
waarin ze samen energiebesparende 
maatregelen inkopen. Zij investeren met elkaar 
een bedrag van ruim € 110.000,- in het 
energiezuiniger maken van hun woningen en 
besparen daarmee 37.672 kg CO² per jaar. 
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.
Heeft u deze kans gemist, maar wilt u 
wel energie besparen? Kijk dan op 
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen voor 
andere aantrekkelijke gratis acties.

Heb je een nieuw paspoort of nieuwe 
identiteitskaart nodig? Maak dan een afspraak.

Ook als je reisdocument binnenkort pas 
verloopt, kan je nu alvast een afspraak maken 
om deze op tijd te vervangen. Maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of bel naar 14 0516. 

Op onze website staat meer informatie over het 
aanvragen van reisdocumenten voor kinderen 
en spoedaanvragen. 

Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 
Haule ligt vanaf 8 juni  tot en met  19 juli 2022 
ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDorsstr39-CO01)  inzien tijdens de 

openingstijden van het gemeentehuis of via 
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 gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

De energierekening verlagen?  
Doe gratis mee aan thuisbesparen

Vakantie gepland? Regel op tijd je 
reisdocument! 

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


   Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 39 11 
(ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). Aan-
vraag 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.
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Deze bekendmaking betreft een rectificatie van 
twee eerdere bekendmakingen ten aanzien van 
aanvraag OV-2022-1684.  

De stukken liggen vanaf 3 juni tot en met 14 juli 
2022 ter inzage. Om de stukken in te zien 

moet u een afspraak maken. Voor het maken 
van een afspraak verwijzen wij u naar 
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook bellen 
op 14 0516. 

Vanwege een aanhangig hoger beroep inzake het 

besluit met nummer OV-2021-3141 kan gedurende 
de bovengenoemde termijn van terinzagelegging 
rechtstreeks beroep ingesteld worden tegen dit 
wijzigingsbesluit bij de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag), onder vermelding 
van zaaknummer 202200737/1/R3.

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

Rectificatie bekendmaking besluit op aanvraag bouwen 6 (zorg)appartementen ’t Oost 60 te Oosterwolde

Liander moet vanwege netverzwaring nabij de 
Opzienersweg / Het Dagwerk in Haulerwijk een 
nieuw (niet vergunningsplichtig) trafostation 

plaatsen. Na overleg tussen de gemeente en 
Liander is er een locatie gekozen naast het adres 
Het Dagwerk 4. De gemeente verkoopt de grond 

aan Liander, voor de bouw van het trafostation.
Op de website ziet u een kaartje met de locatie 
van het te plaatsen trafostation.

grondverkoop voor het plaatsen van een trafostation


