
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  vergroten van de woning, Boslaan 26 (8 

september 2022)
- voor het verbouwen van de woning, 

Bruggelaan 9 (7 september 2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor  de verbouw van een bedrijfspand, 

Boerestreek 8 (15 september 2022) 

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 september 2022, het plaatsen van een 

dakkapel, Tjabbekamp 2
- op 9 september 2022, het plaatsen van een 

dakkapel, Balkweg 6 

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 september 2022, realisatie 

mestvergister, Donkereweg 2

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 13 september 2022, het plaatsen van een 

dakopbouw, Valckeniersweg 38
- op 7 september 2022, organisatie van 

Halloween 29 en 30 oktober 2022, Park

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouwen van de woning, Kerkstraat 

40 (8 september 2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het kappen van een boom, 

Zonnedauwstraat 3 (7 september 2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 september 2022, het aanleggen van een 

sloot en poel ,Elsloo kadastraal F 1033, 1113 

Verleende omgevingsvergunning
- voor het verbouwen van de woning, 

Bercoperweg 58 (15 september 2022)

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 september 2022, plaatsen van een 

dakkapel, Oosteregge 9 en 11 

Verleende omgevingsvergunning
- voor realiseren kleinschalig kampeerterrein 

- strijdig gebruik regels RO, Frankrijk 4  
(15 september 2022) 

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 september 2022, plaatsen van een 

tijdelijke woning, Wolvegasterweg 53

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 september 2022, het bouwen van een 

overkapping, Prandinga 5

- op 9 september 2022, herontwikkeling 
supermarkt en realisatie van 2 
appartementen, stationsstraat 3

- op 7 september 2022, het organiseren van 
deukjesdag voor klanten Unive, Trambaan 
voor nr.1

- op 7 september 2022, de aanleg van een 2e 
padelbaan, Jardingapad 2 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor uitbreiding van een varkenshouderij, 

Weperpolder 8 (8 september 2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf, 

Jardingapad 2 (8 september 2022)

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van het pand,  

Brinkstraat 6 A (15 september 2022)
- voor kermis van 28 september t/m 2  

oktober 2022, Parkeerterrein Laco 
(15 september 2022)

- voor het bouwen van een woning, Albert 
Berendshof 6 (8 september 2022)

- voor het plaatsen van een kleine windmolen, 
Weperpolder 14 (8 september 2022)

- voor de interne verbouwing en uitbreiding 
van de Albert Heijn, Stipeplein 14 (7 
september 2022)   

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het plaatsen van een pasnetsilo, 

Weperpolder 16 (12 september 2022) 

Verleende evenementenvergunning
- voor de kermis van 28 september t/m  

2 oktober 2022, Parkeerterrein Laco 
(13 september 2022) 

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 september 2022, het wijzigen van de 

garagedeur naar raamkozijn, 
Bakkeveensterweg 14 C

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een eik, Breebergweg 22 

(15 september 2022) 

Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van Boeldag voor jong en 

oud op 24 september 2022, Meester van 
Hasseltweg en De Kromten (9 september 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

   

Dinsdag 27 september 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda
•	Benoeming	commissiegriffier
•	Benoeming	commissielid
•	Benoeming	lid	werkgeverscommissie
•	Verordening	vertrouwenscommissie
•	Statutenwijziging	SOVOO

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 27 
september 2022 12.00 uur melden bij de 
griffier,	via	griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

De raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering

Ontmoet buurtgenoten tijdens het gratis 
Vraagelkaar Café Aanvragen eenmalige energietoeslag

Meld je huis aan voor de Duurzame Huizen Route

Bijeenkomst over dementie 

Op vrijdag 30 september zijn alle inwoners van 
de gemeente Ooststellingwerf welkom in het 
Vraagelkaar Café in het gemeentehuis in 
Oosterwolde. Geniet van een fijn programma 
vol bijzondere workshops, een lekkere high tea 
en ontmoet gezellige buurtgenoten. Deelname 
is gratis!

Diverse workshops en gratis high tea
Tijdens het Vraagelkaar Café zijn er 
verschillende activiteiten, zoals: schilderen, 
stoelyoga, filosofie of een ontspannende 
massage. Ook kan er aangeschoven worden bij 
één van de Vraagelkaar coaches aan de 
‘Gelukstafel’. Deze kan je in contact brengen 

met een buurtgenoot met dezelfde interesses, 
die het leuk zou vinden om samen iets te doen.
 
Deelname is gratis – aanmelden voor 28 
september 
Aanmelden is vereist. Iedereen kan zich 
gratis aanmelden via de website: 
www.vraagelkaar.nl/cafe. Klik op Cafés en dan 
‘Ooststellingwerf - Gemeentehuis. Mocht je 
geen toegang tot internet hebben, dan kun je 
bellen met Vraagelkaar op 088-7878901. 
Datum: Vrijdag 30 september
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Locatie: Gemeentehuis in Oosterwolde, 
 ‘t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 
2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. 
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.

Veel mensen willen energie en gas besparen, 
maar vinden het lastig om een concreet plan te 
maken voor hun eigen huis. Heb jij slimme 
duurzame stappen gezet zoals dakisolatie, 
radiatorfolie of een warmtepomp? 
Help anderen op weg door je woning aan te 
melden als voorbeeld. Je kunt je verhaal online 
delen of ook je huis openstellen voor bezoekers 

op zaterdag 29 oktober en 5 november. 
Aanmelden kan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Op donderdag 29 september organiseren wij 
een bijeenkomst over dementie. We nodigen 
graag iedereen uit die in de gemeente met 
dementie te maken heeft. Denk aan 
familieleden, beroepskrachten, mensen met 
dementie zelf en vrijwilligers.

Het aantal mensen met dementie blijft 
toenemen. Op dit moment wonen er ruim 500 
mensen met dementie in de gemeente 
Ooststellingwerf. Het doel van de gemeente is 
Ooststellingwerf dementievriendelijk maken. 
Hier werken we aan samen met verschillende 
mensen en organisaties in de gemeente. We 
organiseren deze bijeenkomst om onze 
plannen en ideeën te delen. Maar ook gaan we 

met elkaar in gesprek over dementie in 
Ooststellingwerf. Wat heeft u nodig om het zo 
lang en goed mogelijk vol te houden? Wat kan u 
betekenen voor anderen?   

Datum: donderdag 29 september 
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: gemeentehuis in Oosterwolde, 
 ’t Oost 11 8431 LE Oosterwolde 

Wilt u vooraf doorgeven dat u komt? 
Dat kan door een mail te sturen naar 
co@ooststellingwerf.nl of door het telefonisch 
door te geven via 14 0516. 
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf
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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.


