
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 De Roggebergloop 3 

september 2022, De Roggeberg 1
- voor organisatie Appelstap 10 september 

2022, Appelscha
- voor organisatie van Ringrijden 18 augustus 

2022, Boerestreek

Melding APV
- voor wijziging leidinggevenden, Noorder Es 1
- voor toevoegen leidinggevenden op de  

vergunning alcoholwet, Boerestreek 7

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Turfvaartdagen 20 en 21 

augustus 2022, Opsterlandse Compagnons-
vaart, Vaart Nz tussen nr. 18 en 99  
(05-07-2022)

Donkerbroek
Melding APV
- voor wijziging leidinggevende, Vaart Wz 1A

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 5 juli 2022, wijzigen bestemming 

Bedrijven in Wonen, Zwetteweg 31

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 juli 2022, plaatsen dakkapel, De Leije 8

Verleende omgevingsvergunning
- voor bewonen voormalig kinderdagverblijf 

-strijdig met regels RO- en kap bomen, 
Laweijstraat 17 (30-6-2022)

Makkinga
Melding Activiteitenbesluit
- voor uitbreiding ligboxenstal en wijziging 

veestapel, Oosterhuisweg 25 (04-06-2022)

Nijeberkoop
Ontheffing APV
- voor aanvraag ontheffing tijdelijk kamperen 

buiten kampeerterrein, Bovenweg achter  
nr. 23

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 juli 2022, bouw woning, Albert 

Berendshof 6
- op 1 juli 2022, plaatsen bijgebouw, Weper 7

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw 9 grondgebonden woningen, 

Nanningaweg 19, 19A, 20, 21, 21A en 
Wrongel 55, 57, 59, 61    (30-06-2022)

- voor verlengen bestaande vergunning t.b.v. 
bestaande noodlokalen, Quadoelenweg 29    
(04-07-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Turfvaartdag 18 augustus 

2022, Houtwal (05-07-2022)

Ooststellingwerf
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor aanvraag speelvergunning Circus Renz 

2023 in de gemeente

Ontheffing APV
- voor plaatsen tijdelijke reclameborden 29-7-

t/m 7-8-2022 seizoenkaarthouders 
Heerenveen

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

Ooststellingwerf heeft een nieuw college

Naar de milieustraat? Maak een afspraak

Woont u nog veilig? 
7 tips om uw woning veiliger te maken 

Ooststellingwerf, wat ben je mooi!  

Dinsdagavond 5 juli 2022 is het nieuwe college 
van B&W van de gemeente Ooststellingwerf ge-
installeerd. Maandagavond 4 juli namen Fimke 
Hijlkema, Marcel Bos en Marian Jager-Wölt-
gens afscheid als wethouder. 

OoststellingwerfsBelang, GroenLinks, PvdA, 
CDA en VVD hebben vier wethouders voorge-
dragen. De gemeenteraad heeft hen dinsdag 
benoemd. Dit zijn:
•	Esther	Verhagen	uit	Makkinga	

(OoststellingwerfsBelang)

•	Gerben	But	uit	Nijeberkoop	(GroenLinks)
•	Jelke	Nijboer	uit	Oosterwolde	(PvdA)
•	Jan	van	Weperen	uit	Oosterwolde	(VVD)

De partijen streven naar een breed gedragen 
college. Het CDA draagt binnenkort ook een 
kandidaat aan.
Esther Verhagen en Jelke Nijboer maken met 
hun benoeming geen deel meer uit van de 
gemeenteraad. Op de vrijgekomen plekken zijn 
Harm Betten (OB) en Sjonny de Jong (PvdA) 
benoemd.

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

Aanmelden, hoe werkt het?
Heeft u de afvalapp van Omrin al op uw smart-
phone of tablet? Dan 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 tus-
sen 8.00 en 17.00 uur).

De gemeente Ooststellingwerf vindt het belang-
rijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen in hun eigen omgeving. 
GeneratieThuis heeft praktische en laag-
drempelige woontips om uw woning veilig en 
comfortabel te maken. Voor nu en voor in de 
toekomst. De meeste tips kunt u eenvoudig 
zelf (laten) realiseren. Kijk voor meer tips van 
GeneratieThuis op www.generatiethuis.nl.    

1. Goede verlichting bij voor- en achterdeur
2. Rookmelders op elke verdieping
3. Veilige trap met verlichting en twee 

trapleuningen 
4. Vlakke toegang binnen en buiten huis 
5. Houvast bij grotere op- en afstapjes
6. Thermostaatkraan in douche/bad
7. Toilet op slaapverdieping

Een uitgebreide omschrijving van deze tips staat 
op www.ooststellingwerf.nl/woont-u-nog-veilig. 

Meer informatie of aanpassingen in gang 
zetten?
In Nederland zijn veel mensen en organisaties 
te vinden die u kunnen helpen bij woningaan-
passingen. Steeds meer hulpmiddelen zijn 
bijvoorbeeld bij winkels voor huishoudelijke 
artikelen of bij de bouwmarkt te koop. Ook 

thuiszorgwinkels zijn een optie. Enkele andere, 
gespecialiseerde initiatieven zijn:
•	Mijn	Huis	Op	Maat:	alles	over	een	leven	lang	

veilig en comfortabel wonen.
•	De	Huistest:	een	vragenlijst	waarmee	u	

eenvoudig uw eigen huis checkt op 
verbetermogelijkheden.

•	Comfortinstallateur:	professionele	
installatiebedrijven (water/CV, ICT en elektra) 
die bij hun vakorganisatie getraind zijn rond 
ondersteuning van ouderen.

•	Thuiscomfort:	een	initiatief	van	groothandel	
Technische Unie om meer bekendheid te 
geven aan de mogelijke verbeteringen aan een 
huis voor langer thuis wonen.

•	Hulpmiddelenwijzer:	biedt	uitgebreide	
zoekmogelijkheden naar allerhande 
hulpmiddelen. Bijvoorbeeld op thema: 
communicatie, huishouden, wonen maar ook 
aan de hand van bepaalde aandoeningen krijg 
je informatie over hulpmiddelen gerangschikt 
aangeboden.

Komt u er niet uit en heeft u vragen over hoe 
uw woning verbetert? Dan kunt u ook contact 
opnemen met het Gebiedsteam van de 
gemeente Ooststellingwerf. Dit kan via 
(0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur) of via e-mail naar info@gbtoost.nl.  

Wat is jouw lievelingsplek in Ooststellingwerf? 
Maak hier een mooie foto van en doe mee 
aan de fotowedstrijd! Onder alle inzendingen 
verloten wij drie cadeaubonnen ter waarde 
van €50,-. Daarnaast maakt een deel van de 
inzendingen kans op een plekje in het 
Gemeentemagazine van 2023!

Hoe doe je mee?
1. Maak een mooie foto van jouw lievelingsplek 

in de gemeente Ooststellingwerf
2. Zet op papier wat dit plekje voor jou zó 

speciaal maakt 
3. Mail de foto en de korte beschrijving naar 

communicatie@ooststellingwerf.nl.
Meedoen kan tot en met zondag 17 juli.

V.l.n.r. Esther Verhagen, Jelke Nijboer, burgemeester Korthuis, gemeentesecretaris Willem Mutter, Gerben 
But en Jan van Weperen.

   

In de vakantieperiode van 16 juli t/m 28 augustus is het gemeentehuis elke donderdag van  
8.30 uur tot 16.30 uur open. Donderdagavond is het gemeentehuis gesloten. 

Aangepaste openingstijden zomervakantie 

Dinsdag 12 juli 2022 | Wekelijks NieuWs geMeeNte OOststelliNgWeRf 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

 @Ooststellingwerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

We werken alleen op afspraak. Maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken 

of bel naar 14 0516.

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.omrin.nl. 

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Het inloopspreekuur is elke werkdag 

van 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

