
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.

Gemeente Ooststellingwerf 
Ontheffing APV
- voor plaatsen tijdelijke reclameborden Kermis 

21 september tot 3 oktober 2022 (19-09-2022)

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 19 september 2022, het plaatsen van een 

woonunit, Drentseweg 39

Donkerbroek
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het uitbreiden en vernieuwen boven-

bouw van de jongveestal, Kloosterweg 2 
(19-09-2022)

Elsloo
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het realiseren van een paardenbak,  

De Monden 4 (22-09-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 september 2022, het vergroten 

aanbouw met garage/ berging,  
Meester Zuidemastraat 37

Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning, strijdig 

met regels RO, Leeksterweg 45A 
(21-09-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 september 2022, het realiseren van 

overdekte uitlopen aan de bestaande 
pluimveestallen, Schrappinga 7

- op 22 september 2022, de nieuwbouw van 
Doinq, Kadastraal Oosterwolde D2196

- op 22 september 2022, het plaatsen van een 
reclamebord, Nanningaweg 39 A

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het vervangen van een bestaand 

winkelpand met woning, Stationsstraat 30 
(20-09-2022)

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

(19-09-2022)

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

   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.

Help mee de kwaliteiten van Appelscha op 
de kaart te zetten

Ouder en Kind markt bij Scala

Aanvragen eenmalige energietoeslagHet is oogsttijd: pas op, modder op de weg!

Appelscha is een mooi en bijzonder dorp. Dit 
willen we als gemeente graag zo houden en 
versterken. Ook willen we rekening houden met 
de ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid, zoals de energietransitie. Een 
duurzaam en mooi Appelscha doen we samen. 
Daarom nodigen we u uit om op 12 oktober 
2022 mee te denken over Appelscha. Wat zijn 
de huidige kwaliteiten? Wat vraagt aandacht?

In de middag kunt u meefietsen door het dorp. 
We stoppen op belangrijke plekken en u kunt 
aangeven welke kwesties er waar spelen. In de 

avond kunt u verder meedenken. Aan de hand 
van uw ervaringen, historische kaarten en foto’s 
zetten we de kwaliteiten van Appelscha op de 
kaart. 

U kunt meedoen aan het middag- en 
avondprogramma. Lukt dat niet? Dan kunt u 
ook een keuze maken. Wilt u meedenken? Geef 
u dan op bij projectleider Marije van der Galien 
via m.vandergalien@ooststellingwerf.nl. Voor 
meer informatie en het programma kijk op 
ooststellingwerf.nl/omgevingsplan-appelscha.

Stichting Scala organiseert in de Week van de 
Opvoeding een Ouder en Kind markt op vrijdag 
7 oktober in Oosterwolde. Tijdens deze markt 
kunnen ouders en verzorgers in gesprek met 
verschillende professionals over de opvoeding 
van hun kind. Ook voor kinderen staan er 
verschillende creatieve en sportieve activiteiten 
op het programma. Komt u ook?

Datum: vrijdag 7 oktober
Tijd: Tussen 12.00 uur en 18.00 uur
Locatie: de Kompaan, aan de 
 Moskampweg 3-5 in Oosterwolde 

U kunt de markt gratis bezoeken. Meer 
informatie en het hele programma zijn te 
vinden op www.scala-welzijn.nl.  

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.

De oogsttijd komt er weer aan. Houd de 
komende tijd daarom rekening met modder op 
de weg. Zie je modder op de weg liggen, of een 
waarschuwingsbord staan in de berm? Matig 

dan je snelheid. Raak je toch in de slip? Laat 
dan het gas los en blijf sturen in de richting 
waar je heen wilt. En: trap niet op de rem, want 
dan raak je nog meer in de slip. 

Naar de milieustraat? Maak een afspraak
Wilt u afval brengen naar de milieustraat in 
Oosterwolde? Dan moet u zich van te voren 
aanmelden. Door vooraf zelf uw tijdvak te 
reserveren, voorkomen we lange wachttijden. 

De gemeente heeft onderzocht hoe de bezoekers 
het reserveren van een tijdstip ervaren. De 
reacties zijn overwegend positief. 1062 inwoners 
hebben meegedaan aan het onderzoek. 
Deelnemers geven aan dat reserveren onnodig 
wachten voorkomt. Er is ook minder drukte op 
de weg en bij de milieustraat.

Meer scheiding
Ook hebben de medewerkers nu meer tijd voor 
de bezoeker en wordt daardoor het afval beter 
gescheiden. Het scheidingspercentage steeg in 

2020 met 0,5% naar 91.9% en in 2021 zelfs 
naar 92,2%.

Aanmelden, hoe werkt het?
Heeft u de afvalapp van Omrin al op uw 
smartphone of tablet? Dan vindt u daar een 
knop om snel en eenvoudig uw tijdslot te 
reserveren. Ook kunt u reserveren via  
www.omrin.nl/bij-mij-thuis/afval-regelen/. 
Heeft u de afvalapp nog niet? Download hem 
dan in de App store (ios) of Play store 
(Android). 

Vragen?
Lukt het aanmelden niet? Bel dan met SYP van 
Omrin, via 0900-210 0 215 (op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur).
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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

