
Bestemmingsplan ter inzage
Het bestemmingsplan ‘woningbouw 
Herenweg te Donkerbroek’ is door de raad 
gewijzigd vastgesteld. U kunt het vastgestelde 
bestemmingsplan (met planidentificatie-
nummer: NL.IMRO.0085.BPHerenweg-VG02) 
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 tussen 26 juli en 
5 september 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 gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Het college van B&W maakt de voorgenomen 
verkoop bekend van een perceel bouwgrond 
die bestemd is voor het bouwen van zes 
nieuwe woningen. Dit perceel ligt aan de 
Boekhorsterweg in Oosterwolde, kadastraal 
bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, 
nummer 6444 (deels) met een oppervlakte 
van ca. 1.259 m2. 

Gemeente Ooststellingwerf geeft hiermee 
uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf 
begin 2017 zijn gevoerd met de beoogde 
koper. 

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

Het college van B&W heeft de omgevings-
vergunning voor een Natuurbegraafplaats aan 
de Kloosterweg in Terwisscha verleend. De 
raad heeft hiervoor een verklaringen van geen 
bedenkingen afgegeven.

U kunt de omgevingsvergunning en de 
verklaring van geen bedenkingen (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
OVNBKloosterweg11) 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 tussen 27 juli en 
6 september 2022 beroep instellen bij de 
Rechtbank Noord-Nederland.

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

Bestemmingsplan(nen) en omgevingsvergunning(en) 
ter inzage

Voorgenomen verkoop bouwterrein Boekhorsterweg in Oosterwolde

Omgevingsvergunning verleend

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 14 juli 2022, nieuwbouw woongebouw, 

Beatrixoord 1

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 juli 2022, kappen boom, 

Zonnedauwstraat 3

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen berging, Grindweg 22A     

(19-07-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 13 juli 2022, plaatsen dakkapel,  

Gijenham 69

Vergunning APV
- voor aanvraag exploitatievergunning 

restaurant, Weperpolder 33A

Melding Activiteitenbesluit
- voor plaatsen gas-afleverstation type B, 

Houtwal 30     (19-07-2022)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen reclameborden 22 aug t/m 18 

sept 2022 open dag Kunst&Co

- voor plaatsen tijdelijke reclameborden KWF 
week 2022  26-8 t/m 11-9-2022

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

   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.

Hittegolven en periodes van heel warm weer 
komen steeds vaker voor. Zelf merkt u 
misschien ook al het verschil of u op een plek 
zit met veel steen of in een groene omgeving. 
Waar meer groen is, is het veel koeler. Dat 
komt doordat stenen warmte afgeven, gras en 
planten doen dit niet. Planten houden zichzelf 
koel door vocht te verdampen en daardoor 
blijft ook de omgeving koeler.

Tip voor de tuin
Een tip voor thuis om meer verkoeling te 
creëren is door meerdere lagen groen aan te 
brengen in de tuin. Dit scheelt al snel 5 tot wel 
8 graden in temperatuur! Bij meerdere lagen 
moet u denken aan bomen, heesters, vaste 
planten, bodembedekkers, mosjes en veel 
humus in de grond. Zo geniet u optimaal van 
een natuurlijk koelere tuin!

Groen op de muur
Muren bekleden met groen heeft ook een 
positieve bijdrage. De muur blijft koel 
waardoor het binnen minder warm wordt. Ook 
zorgt het ervoor dat de warmte niet terugslaat 
op de omgeving en die dus ook koeler blijft.
Bij een groene muur denkt u waarschijnlijk 
aan klimplanten, maar iedere plant tegen een 
muur levert al een bijdrage. Wilt u echt 
profiteren van ‘groene isolatie’, dan is een 
daktuin een mooi alternatief. Maar houd dan 
rekening met een flink kostenplaatje voor een 
goede constructie. 
 
Deze kennis is niet nieuw. U herkent het 
misschien van vroeger nog, er waren veel 
woningen met leibomen aan de zuidkant, de 
zijde waar de zon het felst schijnt. De bomen 
zorgen voor schaduw en tegelijk verbruikt de 
‘stofwisseling’ van planten ook warmte, waar-
door het altijd koeler is onder bomen en planten.

In een groene gemeente als Ooststellingwerf 
kennen we gelukkig weinig versteende 
gebieden. In alle dorpen en in het 
buitengebied is veel groen te vinden. Wist u 
dat de bomen langs asfaltwegen ook een 
belangrijke verkoelende functie hebben?
Op een warme dag ziet u op asfaltwegen de 
warme lucht soms vanaf de weg opstijgen. 
Bomen langs de weg zorgen ervoor dat het 
asfalt minder warm wordt. Daardoor blijft ook 
de omgeving weer koeler. Daar profiteert u als 
automobilist maar ook als inwoner van!

Kom naar het Klimaatplein
Wilt u meer weten over het vergroenen en 
verkoelen van uw tuin? Kom naar het Groene 
Klimaatplein bij GroenGoed Menken in Haule! 
Op ons klimaatplein vindt u allerlei informatie 
en handige artikelen. Uiteraard staan wij klaar 
om u persoonlijk te adviseren.
 

Hans Menken

Hittestress? Groen
zorgt voor verkoeling

Buurtbemiddeling

Buiten zwemmen? Check of het veilig is

In de zomer, als de temperatuur aangenaam is, 
zijn we meer buiten. Je komt elkaar als buren 
meer tegen. Dit kan heel gezellig zijn, maar je 
kunt ook sneller overlast ervaren. 
Top  3 van burenproblemen:
1. Geluidsoverlast
2. Pesten  en schelden
3. Tuinproblemen

Zijn er ergernissen of irritaties tussen u en uw 
buren?

Vindt u het moeilijk om dit te bespreken of 
heeft een gesprek nog niets opgeleverd? Denk 
eens aan Buurtbemiddeling.

Getrainde vrijwilligers 
begeleiden buren om (weer) 
met elkaar in gesprek te komen 
en samen zélf een oplossing te 
bedenken waar ze allebei tevreden over zijn. 
Buurtbemiddeling is kosteloos.   

Buurtbemiddeling Ooststellingwerf
Informatie en aanmelding: 06 54 35 08 55 
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
www.scala-welzijn.nl/
buurtbemiddelingooststellingwerf

Kijk ook op www.problemenmetjeburen.nl  voor 
tips en voorbeelden.

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. Ga je buiten zwemmen? 
Bekijk of water veilig is om te zwemmen op 
www.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


Wat vind jij ervan? Word lid van ons inwonerspanel
Jij hebt vast een mening over onderwerpen 
waar de gemeente mee bezig is. Wel of niet 
een afspraak maken bij de milieustraat, hoe 
gaan we aardgasvrij wonen, wat vind je 
belangrijk wat betreft gezondheid? Geef je 
mening in het  inwonerspanel 
Ooststellingwerf. Inmiddels doen ruim 950 
inwoners dat al! Het inwonerspanel is een 
digitaal platform. Ongeveer 4 tot 6 keer per 
jaar krijgen de deelnemers een korte 
vragenlijst. De vragen gaan over actuele 

onderwerpen waar de gemeente mee bezig is. 
Met jouw mening heeft de gemeente 
Ooststellingwerf een beter idee wat inwoners 
er van vinden. Dat laten we dan meewegen in 
het besluit over het betreffende onderwerp.

Wie kan meedoen?
• Je woont in Ooststellingwerf;
• Je bent 16 jaar of ouder;
• Je hebt internet;
• Je hebt een eigen e-mailadres.

Deelname is vrijblijvend, dus je bepaalt per 
keer of je de vragenlijst invult of niet. Een 
extern bureau verwerkt de resultaten anoniem, 
dus de gemeente ziet niet welke inwoners 
meedoen en wat voor antwoorden zij geven.

Ook meedoen? Meld je aan via 
https://panelinwoners.nl/ooststellingwerf/. 
Hier vind je ook meer informatie over het panel. 
Bijvoorbeeld wat de huidige 950 panelleden van 
het panel vinden. Ben je nieuwsgierig op welke 

andere manieren je je mening kunt geven 
(ook als je jonger bent dan 16?) Kijk dan op 
www.ooststellingwerf.nl/meedenken.
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