
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  verbouw woning, Bruggelaan 9  

(05-09-2022)
- voor vergroten woning, Boslaan 20  

(06-09-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor nieuwbouw woongebouw, Beatrixoord 1

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Kerkstraat 40

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Carbidfest 31 december 2022, 

Turfsteker 29 
- voor organisatie Halloween 29/30 oktober 

2022, in het park

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 september 2022, aanleg tweede 

padelbaan, Jardingapad 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor interne verbouwing en uitbreiding 

Albert Heijn, Stipeplein 14 (05-09-2022)
- voor plaatsen kleine windmolen, 

Weperpolder 14 (06-09-2022)

- voor bouw woning, Albert Berendshof 6    
(06-09-2022)

Ontheffing APV
- voor geluidhinder verbouw supermarkt 4, 6 

en 12 november 2022, Stipeplein 14  
(02-09-2022)

Vergunning APV
- voor organisatie Deukjesdag voor klanten 

Univé 09.00-17.00 uur, Trambaan voor nr. 1     
(06-09-2022)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor uitbreiding varkenshouderij, 

Weperpolder 8    (06-09-2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Jardingapad 2     

(06-09-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen dakkapel, Gijenham 69

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

Extra betaling eenmalige energietoeslag

AfvalVierdaagse milieustraat

Regiofonds opent op 12 september 2022 
voor de derde ronde 

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 energietoeslag, 
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.” De 
budgetadviseurs van het Gebiedsteam zijn 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 het aanvragen van de energie-
toeslag en andere minimaregelingen.” 
Meer informatie over het aanvragen van de 
eenmalige energietoeslag voor huishoudens 
met een laag inkomen staat op  
ooststellingwerf.nl/energietoeslag. 

Wilt u een gesprek met een budgetadviseur, 
neem dan contact op met het Gebiedsteam. 
Het Gebiedsteam is op werkdagen tussen  
9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoon: 
(0516) 820 100 of e-mail: info@gbtoost.nl. 

Van 13 t/m 16 september is de AfvalVierdaagse 
op de milieustraat. Tijdens deze 
AfvalVierdaagse is er een speciaal Recycleteam 
dat extra hulp geeft bij het scheiden, sorteren 
en demonteren van grofvuil. Zo kunnen we 
samen nog meer uit uw afval halen.

Wilt u afval brengen naar de milieustraat in 
Oosterwolde? Dan moet u zich van tevoren 
aanmelden. Dit kan in de afvalapp van  
Omrin of via de website van Omrin  
www.omrin.nl/bij-mij-thuis/afval-regelen/. 

Inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed 
idee om de leefbaarheid in hun omgeving te 
verbeteren, kunnen vanaf maandag 12 
september opnieuw subsidie aanvragen uit het 
Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de 
Regio Deal Zuidoost-Friesland. Het project 
stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, 
samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-
Friesland.

Streekwurk helpt bij de aanvraag
Mensen met een idee of die een project willen 
indienen, roepen we op om op tijd contact op 
te nemen met het Streekwurkkantoor in 
Zuidoost-Friesland. Zij kunnen meedenken of 
het project geschikt is en helpen bij het 
indienen van de aanvraag. Het projectbureau is 
bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of 
telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan 
via www.fryslan.frl/regiofonds, dit kan tot en 
met 6 oktober 2022. Inwoners, organisaties en 
kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen 
voor financiële ondersteuning van minimaal 
3.000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën 
mogelijk te maken. Na deze ronde volgt in 
januari 2023 nog één laatste openstelling.

Regiofonds
In de derde openstelling is 200.000 euro 
beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten 
Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, 
Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te 
denken aan grotere initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, 
cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of 
gemeentegrens overstijgen. Belangrijk 
uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat 
belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied 
en ook de projecten opzetten.

Regiodeal Zuidoost-Friesland
Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal 
Zuidoost-Friesland. Dit is een samenwerking 
van de gemeenten Heerenveen, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, 
Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie 
Fryslân en het Rijk. Kijk voor meer informatie 
op de website van Regio Deal. 

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 13 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

