
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  afwijken van de bestemming voor het 

kleinschalig verkopen van auto’s, 
Industrieweg 8 T 12 (18-08-2022)

Makkinga
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie 400 jaar De Vier Streken, 

Laagduurswoude 22

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Moskampweg 14     

(23-08-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie kermis van 28 september 

t/m 2 oktober 2022, parkeerterrein Laco De 
Haer

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw woning, Albert Berendshof 6

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

Slim omgaan met water is een uitdaging. Als 
het regent, hebben we te veel. Als het droog is, 
te weinig. Zonder schoon water is er geen 
leefbare omgeving, maar te veel water is ook 
niet goed. Het is belangrijk om zuinig te zijn op 
ons regenwater. Het komt gratis uit de lucht!

Bij iedereen valt regen, dus allemaal kunnen 
we er slim mee omgaan. Sommige dingen 
liggen voor de hand, zoals water opvangen in 
een regenton en aan de planten geven of iets 
schoon te maken. Wist u dat met regenwater 
uw auto veel mooier schoon wordt? Het laat 
namelijk geen strepen achter!

Regenwater vasthouden
Steeds meer zien we ook dat mensen thuis 
grotere hoeveelheden regenwater (willen) 
opslaan, om langduriger te kunnen gebruiken 
in droge periodes. Oplossingen daarvoor zijn 
bijvoorbeeld bezinkputten of hydroblobs. Het 
water zuigt zich daarin vast en laat het 
langzaam los op droge momenten. 
Bezinkelementen zoals hydroblobs kunnen in 
plantvakken, maar ook onder verharding 
worden geplaatst. Het regenwater zakt gelei-
delijk de bodem in en de planten gebruiken 
het op het moment dat ze het nodig hebben. 
Een bezinkput kan ook onder een buitenkraan, 
zodat dit water niet naar het riool gaat maar 
beschikbaar blijft voor planten.

Tips voor de tuin
•	Vervang	tegels	door	plantvakken	met	humus.	

Humus of organische stof zit in goede grond 
en zorgt voor luchtige grond dat voeding en 
vocht goed vasthoudt. 

•	Meer	planten	en	minder	stenen	zorgen	er	ook	
voor dat het minder warm wordt in je tuin. 

•	Tussen	planten	kan	water	rustig	wegzakken,	
zodat het langer beschikbaar blijft voor de 
planten. Op tegels en steenbestrating loopt 
het water gelijk naar de sloot en is weg.

•	Zorg	er	natuurlijk	wel	voor	dat	er	niet	te	veel	
water tussen de planten blijft staan, want 
ook zij houden niet van te veel. 

•	Neem	planten	die	goed	tegen	droogte	
kunnen! Zoals sedum, sempervivum (‘altijd 
leven’) of ooievaarsbek.

Als je toch kiest voor bestrating dan is er ook 
open bestrating waarin het water kan 
wegzakken zodat het in de omgeving blijft.
Meer informatie vindt u bij het Groen 
Klimaatplein bij GroenGoedMenken in Haule. 

Friesland telt 8 Groen Klimaatpleinen. De 
klimaatpleinen zijn ontwikkeld door Tuinbranche 
Nederland en worden mede mogelijk gemaakt 
door Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens 
en alle Friese gemeenten. Doel is inwoners te 
helpen hun tuinen aan te passen op de klimaat-
verandering en water- en diervriendelijk in te richten. 

Hans Menken

Waterprobleem?Bewonersbijeenkomst ontwikkeling 
‘Hummelterrein’ Haulerwijk 

Fit, veilig én gezellig doortrappen met de 
Fiets Totaal Doortrap Dag

Er zijn plannen voor woningbouw op de locatie 
van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen 
aan de Leeksterweg 33-37 in Haulerwijk. De heer 
J.H. Hummel eigenaar van de locatie wil hier en 
op twee aangrenzende percelen 58 woningen 
bouwen. 

Inwoners van Haulerwijk en andere belang-
stellenden zijn welkom op een bewonersbijeen-
komst waar de plannen worden toegelicht. 

Wanneer: 14 september om 19.00 uur 
Waar: De Koperen Pomp, Leeksterweg 6
 in Haulerwijk
Programma: Uitleg en toelichting op de plan- 
 ontwikkeling en daarna gelegenheid
 om informatie in te winnen bij
 betrokkenen/planmakers.

Woningbehoefte
Met deze plannen wordt ingespeeld op de 
woningbehoefte in Haulerwijk en dit deel van 

Ooststellingwerf. Op basis van de geldende 
beheersverordening is de ontwikkeling niet 
mogelijk.
De gemeente Ooststellingwerf heeft een 
principebesluit genomen om medewerking te 
verlenen aan het toestaan van woningbouw op 
de betreffende locatie en de bestemming te 
wijzigen naar 'wonen'. Er wordt een nieuw 
bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld.

De ontwikkeling in het plangebied sluit aan op 
het beleid in de woon(zorg)visie (2022-2026) 
van de gemeente. De woningbouw sluit 
namelijk aan op de woningvraag van Haulerwijk 
en de gemeente Ooststellingwerf. Uit het 
woningbehoefteonderzoek dat ten grondslag 
ligt aan de woon(zorg)visie, blijkt dat de 
woningbouwplannen voor het plangebied 
volledig aansluiten bij de vraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: j.hummel@hummelhaulerwijk.nl.

In beweging blijven, genieten van de mooie 
natuur en in contact komen met gezellige 
andere seniore fietsliefhebbers. Klinkt dat voor 
u als de perfecte combinatie? Dan is de Fiets 
Totaal Doortrap Dag misschien wel iets voor u. 
Deze dag is bedoeld om gezellig samen te 
fietsen en meer te leren over veiligheid op de 
fiets. Lijkt het u leuk om mee te doen aan deze 
dag op 13 september in Oosterwolde ? Geef u 
dan op door een mail te sturen naar 
doortrappen@fietsersbond.nl.

We beginnen de dag met onder andere 
aandacht voor fietsen in een groep, op- en 
afstappen, remmen, lastige verkeerssituaties en 
fietsen op een e-bike. Daarna gaan we de 
Doortraproute fietsen onder begeleiding van 
docenten	van	de	Fietsersbond.	Na	de	tocht	is	er	
een gemeenschappelijke lunch.
Datum: 13 september
Locatie: De Miente, Oosterwolde
Tijd: 09.30-13.30
Deelname is gratis.
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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


Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf maken als bevoegd gezag, 
gelet op artikel 7.17, lid 5 van de Wet 
milieubeheer het volgende bekend:

Op 1 juli 2022 is door de melkrundveehouderij 
aan Weper 7 te Oosterwolde een aanmeldings-
notitie m.e.r.-beoordeling krachtens de Wet 
milieubeheer ingediend. De voorgenomen 
verandering betreft het uitbreiden van de 
bestaande melkrundveehouderij met een 
uitbreiding van de ligboxenstal die plaats biedt 

aan meer dan 200 stuks melkkoeien. 
Er geldt voor dit voornemen vanuit de Wet 
milieubeheer geen directe plicht om een MER 
op te stellen. Wel moet het bevoegd gezag 
beoordelen of er toch een MER moet worden 
opgesteld vanwege de gevolgen voor het milieu.

inhoud besluit
Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben met betrekking tot 
bovenstaande activiteiten besloten dat er geen 
MER opgesteld hoeft te worden. De activiteiten 

leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu. 

inzage
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit met bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 31 augustus 2022 
voor een periode van zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis van de gemeente 
Ooststellingwerf, ‘t Oost 11 in Oosterwolde. 

geen bezwaar
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een beslissing ter 
voorbereiding van een besluit, waartegen geen 
bezwaar of beroep open staat tenzij het de 
belanghebbende, los van het voor te bereiden 
besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. 
Zienswijzen en beroep kunnen te zijner tijd 
ingediend worden in de procedure van de 
omgevingsvergunning. 

kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer

extra betaling eenmalige energietoeslag
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,- tussen 
30 augustus en 12 september 2022. Heeft u in 
deze periode de extra betaling van € 500,- niet 
ontvangen?	Neem	dan	na	12	september	2022	
contact op door te bellen naar 14 0516. 

Heeft u de energietoeslag nog niet eerder 
aangevraagd? Vraag deze dan voor  
1 december 2022 aan. 

Financiële zorgen
Wethouder Esther Verhagen: “De (energie)

prijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens 
voelen dit in hun portemonnee. Om de hoge 
energierekening voor een deel te compenseren 
is voor huishoudens met een laag inkomen 
een eenmalige tegemoetkoming, de energie-
toeslag, in het leven geroepen. Deze toeslag 
bedroeg € 800,- maar de Rijksoverheid heeft 
besloten om deze te verhogen met €500,- tot 
een totaal bedrag van € 1.300,-“ 

De wethouder doet ook een algemene oproep. 
“Het zijn lastige tijden voor veel mensen. 
Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Trek 
op tijd aan de bel en neem contact op met het 
Gebiedsteam van de gemeente.” Het 
Gebiedsteam van de gemeente is er voor 
iedereen die hulp nodig heeft met geldzaken. 
“Loop er niet te lang mee rond,” aldus 

Verhagen. “Vaak trekken mensen pas aan de 
bel als de schulden en achterstallige 
betalingen ver zijn opgelopen. Ook als u denkt 
dat u het over een tijdje financieel niet redt, 
kunnen wij al helpen met tips en advies. Onze 
budgetadviseurs kunnen bijvoorbeeld ook 
helpen met energiecontracten en 
subsidieregelingen.” 

Het Gebiedsteam van de gemeente is 
bereikbaar via: telefoon: (0516) 820 100 (op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of e-mail: 
info@gbtoost.nl. 

Meer informatie over het aanvragen van de 
eenmalige energietoeslag voor huishoudens 
met een laag inkomen staat op 
ooststellingwerf.nl/energietoeslag.

Agen
da

Al jouw   
afvalzaken   
in één app
• Een herinnering voor  elke containerleging
• Jouw afvalkalender  altijd bij de hand 
• Bekijk hoeveel afval je hebt aangeboden

Download de 
Omrin Afvalapp

Dinsdag 30 augustus 2022 | WekeLijks nieuWs geMeenTe OOsTsTeLLingWeRF 


