
 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
Verleende omgevingsvergunning
- voor  vergroten ligboxenstal, De Bult 6 

(12-07-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, De Bult 6 

(12-07-2021)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  12 juli 2021vervangen tuinhuis, 

Bovenveld  2

Elsloo
Melding Lozing buiten inrichting
- voor aanleg  gesloten bodemenergiesysteem 

buiten de inrichting. Kloosterheerd 2 
(09-07-2021)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 13 juli 2021 vergroten woning,  

Laweijstraat 20  

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  8 juli 2021 voor vergroten woning, 

Oosterwoldseweg 60

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  9 juli 2021 verbouw bedrijfspand tot 

appartementen, Quadoelenweg 6
- op  10 juli 2021 plaatsen reclame,  

Brinkstraat 5A
- op  13 juli 2021 plaatsen dakkapellen, ’t Oost 70
- op  12 juli 2021 bouwen woning, Buttinga 5

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Venekoterweg 1 

(05-07-2021)

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

Ontwerp omgevingsvergunning 
waterstofconversiefaciliteit op het 
Ecomunitypark te Oosterwolde
De ontwerp omgevingsvergunning voor de 
productie met elektrolyse en opslag van 
waterstofgas op het Ecomunitypark te 
Oosterwolde ligt vanaf 12 juli 2021 voor zes 
weken ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 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 via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Donkerbroek 
West 2021 ligt vanaf 21 juli 2021  tot en met  
24 augustus 2021 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDonkerbroekW2021-OW01) 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 gemeen-
teblad via www officielebekendmakingen.nl.

Vakantieplannen? Bekijk of je paspoort of 
identiteitskaart nog geldig is. Niet meer geldig? 
Maak dan op tijd een afspraak met ons om een 
nieuwe aan te vragen. Je kan online een 
afspraak maken via www.ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of door te bellen naar 14 0516. 

Let op: op maandag 2 augustus wordt een 

nieuw model van de Nederlandse identiteits-
kaart geïntroduceerd. Hierdoor kan je vanaf 
donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag 
1 augustus 2021 geen aanvraag of 
spoedaanvraag voor een paspoort of 
Nederlandse identiteitskaart doen. Houd hier 
rekening mee en plan op tijd een afspraak in 
voor een andere datum.  

Ontwerpbestemmingsplan 
Donkerbroek West 2021

Vraag op tijd je paspoort 
of ID-kaart aan

Waar laat jij je 
mondkapje en  
wegwerp- 
handschoenen?

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.

Dinsdag 20 juli 2021 | 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 (15 juli tm 19 aug)

Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30 

Dinsdag t/m donderdag   08.30 – 16.30 

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

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

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

