
Het bestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule 
ligt vanaf 24 augustus tot en met 4 oktober 
2022 ter inzage.
In de eerdere aankondiging van de 
terinzagelegging van dit ontwerpbestem-
mingsplan is de termijn van terinzagelegging 
weggevallen. Tevens was de IMRO-code 
incompleet. Met een nieuwe aankondiging en 
terinzagelegging wordt dit recht gezet. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDorpsstraat39HL-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 gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Haule

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 bouw 31 recreatiewoningen Buitenplaats 

De Hildenberg, Zwaai 7, 7A ,9 , 11 en 13, 
Zwaai 19 t/m 25 oneven, Zwaai 18 t/m 42 
even, Ofslag 1, 3, 3A 5 t/m 11, Ofslag 2 en 6      
(15-08-2022)

- voor  beveiliging zonnepark, Kadastraal  
L 895, 331 en 330 – Tilgrupsweg (16-08-2022)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten sportcomplex, Veenhofweg 1    

(15-08-2022)
- voor toestaan kinderopvang, Venekoterweg 56 

(17-08-2022)

Melding APV
- voor verbreden inrit, Horst 2 (11-08-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor interne verbouwing en uitbreiding 

Albert Heijn, Stipeplein 14

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie rommelmarkt op 3 

september 2022, Jan Frankensingel 28
(17-08-2022)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten schuur, Compagnonsweg 22     

(15-08-2022)

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

Vakantie gepland? Regel op tijd je 
reisdocument!
Heb je een nieuw paspoort of nieuwe 
identiteitskaart nodig? 
Maak dan een afspraak. Ook als je 
reisdocument binnenkort pas verloopt, kan je 
nu alvast een afspraak maken om deze op tijd 
te vervangen. 

Maak online een afspraak via 
www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken of bel 
naar 14 0516. Let op: op woensdag 24 augustus 
en donderdag 25 augustus kun je geen 
spoedaanvraag voor een paspoort of 
identiteitskaart bij de gemeente doen. 

Dinsdag 23 augustus 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 – 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

