
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 juni 2022, plaatsen dakkapel, Wester Es 10

Verleende omgevingsvergunning
- voor verduurzaam verbouwen woning, 

Bruggelaan 5    (08-06-2022)
- voor plaatsen handelsreclame, Boerestreek 17   

(08-06-2022)

Rectificatie 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie kermis van 17 t/m 21 mei 2023, 

Boerestreek

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 juni 2022, plaatsen dakkapel, Tronde 1A

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Snikkeweek 11 t/m 17 juli 2022    

(02-06-2022)

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

Bercoperweg 26

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 juni 2022, bouwen aanbouw, 

Oosterwoldseweg 60
Verleende omgevingsvergunning
- voor legaliseren 2 dakkapellen en 2 

dakramen vervangen door 2 dakkapellen, 
Oosterwoldseweg 16 (08-06-2022)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Duistereweg 3 

(08-06-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Turfvaartdagen  

18 augustus 2022, Houtwal 

Verleende evenementenvergunning APV
- voor Kunstroute Open Stal Oldeberkoop van 

23-07 t/m 21-08-2022 (08-06-2022)

Ooststellingwerf
Vergunning APV
- voor verklaring van geen bezwaar 

wandeltocht Knoperstocht door de gemeente

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

   

Dinsdag 21 juni 2022 vanaf 16.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda
- Jaarstukken 2021
- Kaderbrief 2023-2026
- Afscheid adjunct-griffier en raadsadviseur
- Benoeming adjunct-griffier
- Benoeming commissiegriffier
Hamerstukken:
- Voorjaarsrapportage 2022

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 21 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 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 

Op de foto staan Jordi de Boer (3) en zijn broer Damian (6) met instructeur Wybe van der Ploeg. Foto is 
gemaakt door Rens Hooyenga.
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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.

nationale buitenspeeldag
Woensdag 8 juni was het ook nog eens de 
Nationale Buitenspeeldag. De 
buurtsportcoaches van Stichting Scala hadden 
voor alle peuters en kleuters een sportdag 
georganiseerd in Oosterwolde. Hier konden zij 
kennis maken met verschillende sporten, zoals 
korfbal, voetbal, (knots)hockey, gymnastiek, 
atletiek, tennis en boksen. En was er genoeg 
water en fruit, aangeboden door Rotary Healthy 
Kids Ooststellingwerf en JOGG. “Het was een 
hele geslaagde dag! Meer dan 100 peuters en 
kleuters uit de gemeente maakten kennis met 
diverse sporten. Er werd vooral veel bewogen en 
gelachen, daar doe je het uiteindelijk voor”, 
vertelt buurtsportcoach Marleen Reenders. 
Tijdens de Nationale Buitenspeeldag was er ook 
een buitenspeeldag in het Haerenkwartier, voor 
alle basisschoolkinderen. 

Meer samen werken
Om een gezonde leefomgeving voor alle 
kinderen te creëren, is er veel samenwerking 
nodig. Want het gaat niet alleen om sporten, 
maar ook gezonde keuzes op school, thuis en in 
de buurt. JOGG, Buurtsport Ooststellingwerf en 
de adviseur gezondheidsbevordering van de 
GGD werken nauw samen om steeds meer 
activiteiten te organiseren waarmee ze kinderen 
en ouders stimuleren om gezond te leven.  “We 
zijn met veel dingen bezig. Zo delen we 
binnenkort vanuit het Lokaal Sportakkoord 
beweegstartkoffertjes uit met daarin allemaal 
spelmaterialen. Ook hebben we een boekje 
ontwikkeld over het beweegaanbod voor peuters 
en kleuters in Ooststellingwerf. En nog veel 
meer, maar daar vertellen we later meer over”, 
aldus JOGG-regisseur Anouk van der Heij. 

Wilt u afval brengen naar de milieustraat in 
Oosterwolde? Dan moet u zich van te voren 
aanmelden. Door vooraf zelf uw tijdvak te 
reserveren, voorkomen we lange wachttijden. 

Sinds 2020 is het nodig om een afspraak te 
maken voor u naar de milieustraat komt. Zo 
spreiden we de bezoekers en wordt iedereen 
sneller geholpen. Wachtrijen kennen we 
sindsdien niet meer. De gemeente heeft 
onderzocht hoe de bezoekers het reserveren 
van een tijdstip ervaren. De reacties zijn 
overwegend positief. 

Minder druk 
1062 inwoners hebben meegedaan aan het 
onderzoek. Deelnemers geven aan dat 
reserveren onnodig wachten voorkomt. Er is 
ook minder drukte op de weg en bij de 
milieustraat.

Meer scheiding
Ook hebben de medewerkers nu meer tijd voor 
de bezoeker en wordt daardoor het afval beter 
gescheiden. Het scheidingspercentage steeg in 
2020 met 0,5% naar 91.9% en in 2021 zelfs 
naar 92,2%.

Aanmelden, hoe werkt het?
Heeft u de afvalapp van Omrin al op uw 
smartphone of tablet? Dat vindt u daar een 
knop om snel en eenvoudig uw tijdslot te 
reserveren. Ook kunt u reserveren via 
www.omrin.nl/bij-mij-thuis/afval-regelen/. 
Heeft u de afvalapp nog niet? Download hem 
dan in de App store (ios) of Play store (Android). 

Vragen?
Lukt het aanmelden niet? Bel dan met SYP van 
Omrin, via 0900-210 0 215 (op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur).

Extra aandacht voor gezonde jeugd

naar de milieustraat? Maak een afspraak

Vorige week was er extra aandacht voor een gezonde leefomgeving voor alle kinderen en jongeren in de 
gemeente tijdens de Week van de Gezonde jeugd (7 t/m 12 juni). En werd vooral veel gesport, 
bijvoorbeeld tijdens de sportdag voor peuters en kleuters. Ook was er aandacht voor gezond eten en 
water drinken. “Het is natuurlijk geweldig dat we elk jaar een week hebben die in het teken staat van 
gezonde jeugd. Waarbij kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met 
verschillende sporten en gezond eten. Maar eigenlijk zou elke dag in het leven van een kind in het teken 
moeten staan van gezonde keuzes. Als ze nu leren gezonde keuzes te maken, helpt dit ze in de toekomst 
met het creëren van een gezonde levensstijl”, benadrukt wethouder Esther Verhagen. 

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). 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.
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Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in 
de fysieke en/of geestelijke zorg en bieden 
praktische ondersteuning. Denk aan extra taken 
in het huishouden. Daarnaast maken zij zich op 
jonge leeftijd ook meer zorgen dan 
leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de 
nodige zorg, aandacht en extra ondersteuning. 
“Elke mantelzorger is anders. Hoe de 
mantelzorg eruit ziet in elk huis is waarschijnlijk 
ook anders. Maar alle zorg die je als jongere 
draagt voor een ouder of grootouder, moet en 
kan niet onopgemerkt blijven. Ik zie het als onze 
taak om hen te ondersteunen en op z’n tijd ook 
even in het zonnetje te zetten. Want 
mantelzorgers, jong en oud, zijn simpelweg niet 
te missen”, benadrukt wethouder Verhagen. 

jonge mantelzorgersuitje 
Binnenkort plannen we weer een uitje speciaal 
voor de jonge mantelzorgers in onze gemeente. 
Door corona kon dit twee jaar lang niet 
doorgaan. Iedereen die bij ons bekend is als 
jonge mantelzorger, krijgt hiervoor een 
uitnodiging. Tijdens dit uitje gaan de jonge 
mantelzorgers een dagje weg om iets leuks te 

doen met elkaar. En kunnen ze hopelijk hun 
zorgen voor even vergeten. 

kom in contact 
Zorg jij voor iemand in jouw omgeving die lang 
lichamelijk of geestelijk ziek, gehandicapt of 
verslaafd is? En ben je jonger dan 25 jaar? Dan 
ben jij ook een jonge mantelzorger. De 
gemeente Ooststellingwerf komt graag met je 
in contact. Voor als je vragen hebt, maar ook 
om je uit te nodigen voor bijvoorbeeld het 
jonge mantelzorguitje. Je kan contact opnemen 
met Claudia Hekkema, onze mantelzorgconsulent. 
Ook als jij iemand kent in jouw omgeving die 
ook jonge mantelzorger is dan kan je diegene 
– na diegene op de hoogte gesteld te hebben 
- ook in contact brengen met Claudia. 

Neem contact op met Claudia op via 0516 820 
100 of mail naar info@gbtoost.nl. Claudia 
werkt van maandag t/m donderdag. Als ze niet 
opneemt, laat dan een berichtje achter en dan 
belt ze op een later moment terug.

Hoe maak je de stap naar een duurzamer 
leven? Welke (on)mogelijkheden zijn er voor 
duurzame energie en voertuigen? En hoe ga je 
voedselverspilling tegen of hoe voorkom je 
dit? Dit en meer leer je op het gratis 

Energiefestival op 8 juli 2022 van 14.00 tot 
20.00 uur op de Boerestreek in Appelscha.
Meer informatie vind je op www.efo2022.nl.

Op verschillende plekken in Ooststellingwerf 
verblijven Oekraïense vluchtelingen. Soms 
verlaten zij Ooststellingwerf ook weer. 
Bijvoorbeeld omdat ze terug gaan naar Oekraine 
of naar een ander land gaan. Zodra zij 
Ooststellingwerf verlaten, moeten zij zich 
uitschrijven bij de gemeente. 

Een uitschrijfformulier staat op 
www.ooststellingwerf.nl/ in-en-uitschrijven-
oekraine. Het ingevulde formulier mag u mailen 
naar gemeente@ooststellingwerf.nl. Voeg ook 

een kopie toe van een geldig identiteitsbewijs 
van alle personen van 18 jaar en ouder. Heeft u 
vragen? Neem dan telefonisch contact met ons 
op via 14 0516.

Bij verhuizing naar een andere gemeente in 
Nederland, is het voldoende om zich in de 
nieuwe gemeente in te schrijven. 

jonge mantelzorgers: niet te missen! 
Vorige week was het de week van de jonge mantelzorgers (1 t/m 7 juni 2022). in deze week was er 
extra aandacht voor alle jongeren die zorgen voor of extra zorgen hebben om iemand in hun 
omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. jonge 
mantelzorgers in onze gemeente kregen als waardering voor hun inzet een cadeaubon en wat lekkers 
van wethouder Esther Verhagen. “Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend om voor een ander 
te zorgen. Ook jongeren die voor bijvoorbeeld hun vader, oma of jongere zusje zorgen doen dit zonder 
dat zij doorhebben dat ze eigenlijk mantelzorger zijn. Wij vinden dit niet vanzelfsprekend, maar juist 
heel erg bijzonder. Daarom kregen alle mantelzorgers jonger dan 25 jaar die wij kennen een kleine 
waardering thuis”. 

Wat is ouderenmishandeling?
Eén op de twintig thuiswonende ouderen 
ervaart ouderenmishandeling. Er zijn 
verschillende vormen van 
ouderenmishandeling. Denk hierbij aan 
verwaarloosde mantelzorg, lichamelijk geweld, 
misbruik of financieel misbruik. Ook geweld 
binnen relaties is een toenemend probleem, 
bijvoorbeeld wanneer een partner alzheimer 
krijgt of er andere ingrijpende veranderingen 
zijn. “Ouderenmishandeling komt niet altijd 
voort uit kwade wil. Soms loopt het zorgen 
voor iemand anders te hoog op. Door de 
coronaperiode hadden ouderen minder sociale 
contacten, waardoor het zicht van bijvoorbeeld 
de huisarts of de vereniging op wat er thuis bij 
iemand gebeurt minder is. Aandacht voor 
onze oudere inwoners is nu belangrijker dan 
ooit”, benadrukt wethouder Verhagen. 

Elk jaar worden ongeveer 170.000 
thuiswonende ouderen in Nederland het 
slachtoffer van ouderenmishandeling. Hiervan 
hebben 30.000 ouderen te maken met 
financieel misbruik. Veilig Thuis is dag en 
nacht bereikbaar voor advies, kan de situatie 
onderzoeken en hulpverlening regelen.

financiële uitbuiting
Financiële uitbuiting is de vorm van 
ouderenmishandeling die het meeste 
voorkomt. Als ouderen niet meer alles zelf 
kunnen, worden ze afhankelijk van hulp van 
anderen. In het geval van financieel misbruik 

is er vaak sprake van een persoonlijke band 
met iemand waarvan de oudere afhankelijk is. 
Bijvoorbeeld iemand die zich ongewenst met 
uw bankzaken bemoeit. Als deze persoon geld 
van de oudere opneemt en gebruikt voor eigen 
aankopen, dan noemen we dat financieel 
misbruik.

Wat kunt u doen?
Als u een probleem heeft met iemand over 
financiën of heeft u juist een signaal voor een 
mogelijke financiële ouderenmishandeling? Blijf 
er niet mee rondlopen, maar maak het 
bespreekbaar! Bel uw bank, uw notaris, 
bespreek het met het wijk- of gebiedsteam of 
bel met Veilig Thuis. U kunt altijd overleggen 
met deze professionals en samen bespreken 
hoe u kunt worden geholpen.

Het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf staat klaar om vragen te 
beantwoorden en te helpen. U kunt contact 
opnemen met hen via info@gbtsoost.nl of 
(0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur). 

Heeft u advies nodig of vermoedt u ouderen-
mishandeling? Bel gratis 24/7 met Veilig Thuis: 
0800-2000. Chatten kan ook van 9.00 tot  
17.00 uur via www.veiligthuisfriesland.nl.

Dag tegen ouderenmishandeling

kom jij ook naar het Energiefestival?

uitschrijving personen uit Oekraïne

15 juni is de internationale dag van het bewustzijn van ouderenmishandeling. Omdat we te maken 
hebben met een snel vergrijzende bevolking vragen de friese gemeenten aandacht voor dit thema. 
“Ouderenmishandeling is een schrijnend probleem. Onze oudere inwoners zijn soms kwetsbaar en 
afhankelijk van zorg. Het is kwalijk dat mensen in hun omgeving hier misbruik van maken. ik zie het als 
een taak van ons allemaal om op onze ouderen te letten en hen te beschermen. Ouderenmishandeling 
is niet altijd goed zichtbaar. Maar soms voel je misschien dat iets niet helemaal goed zit. Het is dan 
belangrijk dat je erover praat met iemand. Ons Gebiedsteam staat voor je klaar met advies of 
antwoorden op je vragen. Of soms helpt het om een oudere gewoon te vragen hoe het gaat”, aldus 
wethouder Esther Verhagen. 

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. 

Vakantie gepland? Regel op tijd je 
reisdocument! 


