
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 verbouw woning, Bruggelaan 30 

(12-07-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Sinterklaasintocht 12 

november 2022, Vaart Zz 66 parkeerplaats

Ontheffing APV
- voor plaatsen tijdelijke driehoeksborden 8-8  

t/m 5-9-2022  Opvoering Uit de Klauwen

Haulerwijk
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen inrichting, Scheidingsreed 

kadastraal B 11812 (11-07-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  8 juli 2022, verbouwen woning, 

Bercoperweg 58

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 juli 2022, plaatsen stacaravan - voor 

tijdelijke bewoning tijdens de bouw, 
Oosteregge 1A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 juli 2022, aanleg padelbaan, 

Jardingapad 2
- op 8 juli 2022, vergroten pand, Brinkstraat 6A

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen mantelzorgwoning (tijdelijk,  

5 jaar), Prinsenstraat 1 (13-07-2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor interne aanpassing winkel, Stipeplein 14     

(07-07-2022)

Melding APV
- voor aanleg inrit, Nanningaweg 17 

(12-07-2022)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen tijdelijke reclame/

driehoeksborden18 juli t/m 1 augustus 2022  
Arcadia festival

- voor plaatsen tijdelijke driehoeksborden 8-8  
t/m 22-8-2022  Festival Veenhuizen

- voor plaatsen tijdelijke reclame/
driehoeksborden  22-8  t/m 05-09-2022 
festival Overmorgen

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

“Ons hele leven stond ineens op de kop”
Vrijwilligers zetten zich in voor een schoon 
Ooststellingwerf 

Check jij altijd waar je veilig kan zwemmen?

Langer thuis wonen

Piet en Susan woonden 23 jaar lang aan de But-
tingasingel in Oosterwolde. “Na de hersenbloe-
ding keken we ineens met hele andere ogen naar 
ons huis. Piet zijn rolstoel kon nergens langs en 
het aangepaste bed moest in de woonkamer. 
We hadden beide geen leefruimte meer”, vertelt 
Susan. Hier kwam de Wmo als vangnet in beeld. 
“De familie Miedema zat in een acute situatie. 
Wij konden ze een primaat van verhuizen geven. 
Hiermee konden ze bij woningcorporaties 
sneller aan een geschikte huurwoning komen”, 
vertelt Peter Visser van het Gebiedsteam van de 
gemeente Ooststellingwerf. “Er komt zoveel op 
je pad als zoiets vreselijks gebeurt. Wij hadden 
er zelf geen verstand van en waren compleet 
overgelaten aan de professionele hulp om ons 
heen. Gelukkig waren de lijnen kort en konden 
we steeds bij dezelfde mensen terecht. Mis-
schien soms met onbenullige vragen, maar 
dat waren dingen die voor ons erg belangrijk 
waren”, benadrukt Susan. 

Inmiddels heeft het echtpaar via WoonFries-
land een geschikt appartement in Oosterwolde 
gekregen. Zonder drempels, met veel ruimte 
en zelfs een balkon waar Piet op kan met de 
rolstoel. “Met dit huis hebben we een stuk 

zelfstandigheid terug gekregen”, vertelt Susan. 
“Ik maakte altijd een ontbijtje op bed voor mijn 
vrouw en vond het heel erg dat dit niet meer 
kon. In dit huis kan ik zelf in de keuken komen 
en de tafel dekken voor het ontbijt”, vertelt Piet. 
“Ik kan hier meer doen dan alleen maar in mijn 
rolstoel zitten”. 

Lees het interview met Piet en Susan Miedema ver-
der op www.ooststellingwerf.nl/familie-miedema.  

De gemeente Ooststellingwerf vindt het 
belangrijk dat inwoners nog lang zelfstandig 
kunnen wonen. En dat inwoners zelf op tijd 
nadenken over hun oude dag en waar ze 
deze willen en vooral kunnen doorbrengen. 
Zelf gekozen oplossingen kennen belangrij-
ke voordelen. Komt u er niet uit? Dan kan 
het Gebiedsteam van de gemeente met u 
meedenken over uw opties. Neem contact 
op met het Gebiedsteam op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur door te bellen 
naar (0516) 820 100 of te mailen naar 
info@gbtoost.nl. Mantelzorgers kunnen 
vragen naar mantelzorgconsulent Claudia 
Hekkema voor informatie, hulp of advies. 

Het bestemmingsplan ‘De Kromten, 
Waskemeer’ is door de raad vastgesteld. U 
kunt het vastgestelde bestemmingsplan (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDeKromten-VG01) inzien op het 
gemeentehuis . Maak hiervoor eerst een 
afspraak. Dat kan via de website 
www.ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. De stukken zijn ook digitaal in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen van 20 juli tot en 
met 30 augustus 2022 beroep aantekenen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

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

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp 
verklaring-van-geen-bedenkingen  
Leeksterweg 45 in Haulerwijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat vanaf 20 juli 2022 de ontwerp-omgevings-
vergunning en ontwerp verklaring-van-geen-
bedenkingen Leeksterweg 45 in Haulerwijk ter 
inzage wordt gelegd. Met dit plan zal een 
woning worden gerealiseerd. Beide stukken 
liggen vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 
2022 ter inzage. 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en 

de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een 
afspraak. Dat kan via de website  
www.ooststellingwerf.nl of telefonisch via  
14 0516. De stukken zijn ook digitaal in te zien 
op 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 gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

23 juni 2021 was de dag waarop het leven van Piet en Susan Miedema uit Oosterwolde drastisch 
veranderde. Susan vond haar man Piet op de kop, letterlijk. Piet had een herseninfarct en moest 
met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle voor een operatie. Na zijn operatie kreeg hij een 
hersenbloeding, waardoor hij nu voor de helft verlamd is. “Niet alleen Piet stond op de kop, maar 
ons hele leven”, vertelt Susan. “Hij moest opnieuw leren praten, bewegen en ik was opeens zijn 
mantelzorger. Ook konden we niet meer in ons huis blijven wonen, dat ging gewoon echt niet”. Bestemmingsplan(nen) en omgevingsvergunning(en) 

ter inzage

In de gemeente Ooststellingwerf helpen 167 
vrijwilligers bij de aanpak van het zwerfafval. In 
alle dorpen van de gemeente zitten nu 
vrijwilligers en het aantal blijft maar groeien. 
Gewapend met grijpers en vuilniszakken maken 
zij Ooststellingwerf een stuk schoner.  

Tijdens de speciale bijeenkomst voor deze 
vrijwilligers werd woensdag 13 juli ook het cijfer 
van de zwerfafvalmeting gepresenteerd. Met 
een mooie 8,9 scoort de gemeente heel goed 
als het gaat om een schone omgeving. 
Wethouder Gerben But was ook aanwezig bij 
deze bijeenkomst. Hij benadrukte nogmaals 

het belang van deze vrijwilligers: “Zwerfafval is 
een probleem van ons allemaal. Met dank aan 
de vrijwilligers zorgen wij voor een schone 
omgeving. Tegelijkertijd is het jammer dat er 
zoveel vrijwilligers nodig zijn, afval hoort 
natuurlijk niet te zwerven”. 

Als dank voor hun inzet kregen de vrijwilligers 
ook het unieke Brainhappen spel. Een speciaal 
spel over zwerfafval dat is bedacht door 
leerlingen van het Stellingwerf College. Met dit 
spel proberen zij mensen bewust te maken van 
de problemen die zwerfafval veroorzaakt.

Het Canadameer (Aekingameer) is de enige 
officiële buiten zwemwaterlocatie in onze 
gemeente. Dat betekent dat het water 
regelmatig wordt gecontroleerd, waardoor de 

kans op infecties en overlast van wilde dieren 
veel kleiner is. Bekijk of water veilig is om te 
zwemmen op zwemwater.nl.
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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 – 16.30

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

