
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 28 augustus 2022, wijzigen voorgevel 

woning, Vaart Zz 53A

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op kap boom, Leeksterweg 17

Melding APV
- voor wijzigen leidinggevenden Drank & 

Horecavergunning, Leeksterweg 43

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Bercoperweg 26

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 augustus 2022, gedeeltelijk vervangen 

kap en konstruktie schuurgedeelte, Jardinga 9

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

Waskemeer 
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie De Beer van Waskemeer op 

15, 16 en 17 september 2022, Leidijk 42C

Ooststellingwerf
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor aanvraag speelvergunning Circus 

Barum 2023

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

Bewonersbijeenkomst ontwikkeling 
‘Hummelterrein’ Haulerwijk 

Monumentenhouders openen deuren

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 belangstel-
lenden 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.

Zondag 11 september 2022 openen 
monumentenhouders in Ooststellingwerf hun 
deuren tijdens de nationale Open 
Monumentendag. De monumenten zijn dan 
van binnen en buiten  te bekijken. Er zijn 
leerzame activiteiten zoals rondleidingen en 
exposities over de geschiedenis van het 
monument en haar omgeving. Ook zijn er 

activiteiten voor kinderen. U bent van harte 
welkom om de monumenten te bezoeken. 
De entree is gratis. Elk monument is van 
12.00 – 17.00 uur open.
Op www.ooststellingwerf.nl/omd ziet u welke 
monumenten meedoen. Ook kunt u een folder 
met alle deelnemende monumenten ophalen bij 
het Toeristen Informatie Punt (TIP) in Appelscha.

   

Dinsdag 13 september 2022 vanaf 19.00 uur 
vindt de gezamenlijke raadscommissie 
Ruimte en Samenleving plaats. De publieke 
tribune is open. 

Agenda
- Evaluatie Het Fonds 2018-2021

Extra raadsvergadering
Dinsdag 13 september 2022 vanaf 20.45 uur 
vindt er een extra raadsvergadering plaats. De 
publieke tribune is open.

Agenda
- Evaluatie proces collegevorming van B&W, 

mede naar aanleiding van het ontbreken van 
de invulling van de vijfde wethouder

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissies toe 
te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 13 
september 2022 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

De gezamenlijke commissievergadering en de 
extra raadsvergadering worden  uitgezonden via 
de Lokale Omroep Odrie en is te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

Gezamenlijke raadscommissie Ruimte & Samenleving

OPENING 
ONDERZOEKSTUIN LKC BODEM

Het is zover, de onderzoekstuin van het Leer- en Kenniscentrum Bodem in 
Oosterwolde wordt offi cieel geopend. De onderzoekstuin is een ‘outdoor’ 

laboratorium waar studenten en onderzoekers allerlei onderzoek en 
experimenten doen, gericht op een gezonde en klimaatbestendige bodem. 

Vier je de opening met ons mee? 
   Biosintrum, 

Ecomunitypark 1 Oosterwolde

 Dinsdag 27 september 2022

   Van 08.00 tot 10.00 uur 
(ontbijt inbegrepen!)

Programma
08.00 - 08.30  Inloop + ontbijt

08.45   Aftrap + inhoudelijk 
programma over bodem 
en mesokosmossen

09.30  Openingshandeling

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

   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.

Dinsdag 6 september 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

