
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  plaatsen dakkapel, Wester Es 10 

(02-08-2022)
- voor realisatie 5 camperplaatsen en 

kampeerwinkel (strijdig gebruik regels RO), 
Bruggelaan 62 kadastraal Makkinga I 1113   
(02-08-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Oktoberfest Appelscha 21 en 

22 oktober 2022, Boerestreekplein
- voor organisatie Oktober Bike Fest 

Appelscha 22 en 23 oktober 2022, 
Boerestreekplein en Drents Friese Wold

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 augustus 2022, realiseren paardenbak, 

De Monden 4

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 augustus 2022, plaatsen kleine 

windmolen, Zuideinde 19

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 28 juli 2022, verbouw woning,  

Kerkstraat 40

Langedijke
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Dorpshuis feestje 17/18  

september 2022, Weidedijk 2 (28-07-2022)

Makkinga
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Tentfeest Makkinga 24 t/m 

28 augustus 2022, Lyclamaweg 15c  
(03-08-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen dakkapel, Bercoperweg 26

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden opvangcentrum katachtigen, 

Grindweg 22 (01-08-2022)

Ontheffing APV
- voor tijdelijk kamperen buiten kampeerterrein, 

Bovenweg achter nr. 23 (29-07-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juli 2022, plaatsen aanbouw, Bekhof 7

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 27  juli 2022, wijzigen inrichting en 

realiseren AWZI, Houtwal 30

Verleende omgevingsvergunning
- voor nieuwbouw garageboxen, Venekoterweg 

38C 01 t/m 38C 22 (01-08-2022)
- voor vergroten kantoor, Ecomunitypark 9    

(03-08-2022)
- voor slopen bestaande garage en plaatsen 

nieuw bijgebouw aan bestaande woning, 
Prandinga 6 (03-08-2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor bouw 4 kleedruimtes en berging, 

Veenhofsweg 1 (01-08-2022)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 juli 2022, bouw woning,  

Bokslootsweg 11

Waskemeer 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Boeldag voor jong en oud 

op 24 september 2022, Meester van 
Hasseltweg en De Kromten

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
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Adresgegevens
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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.

Maakt u geen gebruik van de automatische 
incasso? Dan had de u de gemeentelijke 
belastingen al moeten betalen. In juli zijn er 
door ons herinneringen verzonden. De 
volgende stap is het versturen van 
aanmaningen. Hiervoor worden bij u extra 
kosten in rekening gebracht (minimaal € 8,00). 
U kunt dit voorkomen door zo snel mogelijk het 
bedrag van de aanslag over te maken

U kunt ook altijd overstappen op automatische 
incasso. Tot en met december 2022 wordt er 
dan maandelijks een bedrag van uw rekening 
afgeschreven. Aanvragen is mogelijk via de 
website van de gemeente.Lukt het niet om de 
aanslag te betalen? Neem dan contact met ons 
op om te kijken naar de mogelijkheden.  
Dit kan via 14 0516 en via de mail op  
invordering@owo-gemeenten.nl.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 
2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. 
Deze toeslag is verhoogd van € 800,- naar  
€ 1300,-. Heeft u de energietoeslag van € 800,- 
al ontvangen? Dan hoeft u niet opnieuw de 
energietoeslag aan te vragen. U krijgt 
automatisch een nabetaling van € 500,- rond 

september 2022. Heeft u de energietoeslag nog 
niet eerder aangevraagd? Vraag deze dan voor 
1 december 2022 aan. Meer informatie over het 
aanvragen van de eenmalige energietoeslag 
voor huishoudens met een laag inkomen vindt 
u op ooststellingwerf.nl/energietoeslag.

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.

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. 

Aanmelden, hoe werkt het?
Heeft u de afvalapp van Omrin al op uw 
smartphone 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 
tussen 8.00 en 17.00 uur).

Heeft u de aanslag gemeentelijke 
belastingen 2022 al betaald?

Aanvragen eenmalige energietoeslag Buiten zwemmen? Check of het veilig is

Naar de milieustraat? Maak een afspraak

OPENING 
ONDERZOEKSTUIN LEER- EN 
KENNISCENTRUM BODEM

 kenniscentrumbodem.nl







Dinsdag 27 september
08.00 - 11.00 uur
Biosintrum Oosterwolde

SAVE 
THE 
DATE

Erbij zijn? 
Scan de 
qr-code 
en meld 
je aan.

Age
nda

Al jouw  
afvalzaken   
in één app

Download de 
Omrin Afvalapp

• Een herinnering voor  elke containerleging
• Jouw afvalkalender  altijd bij de hand 
• Bekijk hoeveel afval je hebt aangeboden 

   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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