
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 12 oktober 2022, plaatsen opslagruimte 

en overkapping met zonnepanelen, 
Industrieweg 2

- op 13 oktober 2022, nieuwbouw kapschuur 
en hekwerk, Terwisscha 15

- op 18 oktober 2022, kap kastanjeboom, Vaart 
Nz 130

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel woning, Vaart Zz 53A    

(17-10-2022)
- voor verbouw bedrijfspand, Boerestreek 8    

(18-10-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Oktober Bike Fest 

Appelscha 22 en 23 oktober 2022, 
Boerestreekplein en Drents Friese Wold 
(17-10-2022)

- voor organisatie Sinterklaasintocht 12 
november 2022, Vaart Zz 66 parkeerplaats    
(18-10-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 oktober 2022, vergroten en veranderen 

voormalig kerkje, Petersburg 24

Haulerwijk
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Volkskerstzang 17 december 

2022, Leeksterweg 23A

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  18 oktober 2022, aanpassen woning, 

Lyclamaweg 28

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 18 oktober 2022, kap kastanjeboom, 

Weemeweg 7
- op 19 oktober 2022. verbouw woning, 

Snellingerdijk 81
- op 19 oktober 2022, bouw 6 cameramasten, 

Nanningaweg 47 TR01

Verleende omgevingsvergunning
- voor gedeeltelijk vervangen kap en 

konstruktie van schuurgedeelte, Jardinga 9    
(17-10-2022)

- voor vervangen bestaand winkelpand met 
woning, Stationsstraat 30 (17-10-22)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie intocht Sinterklaas 12 

november 2022, centrum (19-10-2022)

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

Vanwege wegwerkzaamheden aan de 
Nanningaweg is de milieustraat van 26 t/m 
28 oktober gesloten. Vanaf zaterdag 29 
oktober is de milieustraat weer bereikbaar en 
geopend. Die dag is de milieustraat geopend 
van 08.30 tot 16.30 uur. 

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

Door de stijgende energiekosten komen steeds 
meer inwoners, verenigingen, dorpshuizen en 
bedrijven in financiële problemen. 

We zien dat mensen moeite hebben om rond te 
komen vanwege de prijsstijgingen. Omdat de 
winter voor de deur staat en we mensen niet in 

kou willen laten zitten, onderzoekt de gemeente 
welke behoefte er is aan ondersteuning, 
informatie of advies. En wil de gemeente inzicht 
krijgen in de problematiek. Wilt u hierover een 
vragenlijst (inwonerspanel) invullen om ons 
daarbij te helpen? U vindt de vragenlijst op  
www.ooststellingwerf.nl/meedenken.

Bent u al jaren in het bezit van uw rijbewijs? 
Dan zijn er vast en zeker goede en minder 
goede gewoontes in uw rijgedrag geslopen. 
Bovendien is er in al die jaren heel veel 
veranderd in het verkeer. Een goed idee dus om 
mee te doen aan de speciale “bijspijker-
ochtend”. Op donderdag 24 november 2022 
wordt er een rijvaardigheidstraining 
georganiseerd in “De Miente” in Oosterwolde. 
De cursus duurt drie uren, van 09.00 tot 12.00 
uur. Onderverdeeld in: een uur verkeerstheorie, 
workshops van een uur en een rijvaardigheidsrit 

in uw eigen auto van een uur. Voor alle 
duidelijkheid: u legt geen examen af en 
niemand kan u uw rijbewijs afnemen. De 
kosten voor deelname zijn: € 10,--. Dit bedrag 
kunt u op de dag zelf betalen.

U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 
11 november 2022. Voor informatie en 
aanmelding kunt u contact opnemen met 
Arjan Janssens van de gemeente 
Ooststellingwerf, telefoon 0516-566 322 of 
a.janssens@ooststellingwerf.nl.

Heb jij ‘m al gelezen? Het gemeentemagazine 
2023. In deze editie lees je interessante 
verhalen over afval, duurzaamheid, toerisme en 
het Gebiedsteam. Ook staat er praktische 
informatie in over wat je bij de gemeente zelf 
kan regelen, de minimaregelingen, het 
gemeentebestuur, handige adressen en 
telefoonnummers. Het magazine is gevuld met 
mooie foto’s die inwoners zelf hebben gemaakt. 
Heb je het gemeentemagazine niet ontvangen? 

Neem contact met ons op via 14 0516, dan 
sturen we er één op. Of haal een magazine op 
bij de bibliotheek in Oosterwolde, Appelscha of 
Haulerwijk. 

Het gemeentemagazine is een uitgave van Akse 
Media en Gemeente Ooststellingwerf. 
Voor wijzigingen in het magazine kun je 
contact opnemen met Akse Media via 
redactie@aksemedia.nl. 

Wil je meer inzicht in je geldzaken? Misschien 
omdat de vaste lasten omhoog zijn gegaan of je 
elke maand net niet genoeg geld hebt om rond 
te komen? Doe mee met de gratis budgetcursus 
‘Weet wat je besteedt’ van de gemeente 
Ooststellingwerf en stichting Scala Welzijn. 
In deze gratis cursus gaan de budgetadviseurs 
van de gemeente stap voor stap onderwerpen 

bij langs die jou kunnen helpen om meer grip te 
krijgen op je geld. De cursus is op woensdag 2, 
9, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 21.30 uur.  
Aanmelden kan tot vrijdag 28 oktober 2022 
door een mail te sturen naar administratie@
scala-welzijn.nl. 
Meer informatie vind je op onze website 
www.ooststellingwerf.nl/budgetcursus.

Zijn jouw kinderen jonger dan 18 jaar en heb je 
een inkomen rond het minimum? Kijk dan of je 
in aanmerking komt voor kleding- en 
schoenenbonnen voor je kinderen. De totale 
waarde is € 150,- per kind. Als je een uitkering 

van de gemeente krijgt, ontvang je automatisch 
ook de bonnen. De bonnen kun je besteden bij 
een aantal lokale ondernemers. Kijk voor meer 
informatie, de voorwaarden en het aanvraag-
formulier op www.ooststellingwerf.nl/kledingbon.

Inspiratie opdoen om je eigen huis te 
verduurzamen? Bezoek op 29 oktober en 
5 november de Duurzame Huizen Route 2022. 

Via www.duurzamehuizenroute.nl/ooststellingwerf 
kan je zien welke woningen er deelnemen. 
Inschrijven kan bij de woning op de website. 

Op donderdag 3 november, woensdag 16 
november en donderdag 1 december van 10.00 
– 17.00 uur kunt in Oosterwolde, bij Scala 
Welzijn aan de Moskampweg 3, terecht voor 
een herhaal-vaccinatie. Hier kunt u ook terecht 
als u nog vragen heeft over het coronavirus en 
het vaccin. U hoeft geen afspraak te maken 
Houd er wel rekening mee dat u misschien 
moet wachten.

Iedereen van 12 jaar of ouder met een afgeronde 
basisserie tegen corona kan een herhaalprik met 
het vernieuwde coronavaccin krijgen. Dit kan 

vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of 
coronabesmetting. De vaccinatie is gratis, u hoeft 
alleen een geldig identiteitsbewijs en een 
mondkapje mee te nemen. Er wordt geprikt met 
een mRNA-vaccin.

Niet voor prikken van de basisserie
Op de pop-up locaties is het niet mogelijk om 
een eerste of tweede prik van de basisserie te 
krijgen. Hiervoor kunt u terecht op een van 
onze vaste vaccinatielocaties. Ga voor meer 
informatie naar de website van de GGD 
www.ggdfryslan.nl/vaccineren.

Milieustraat gesloten

Vragenlijst energiearmoede

Rijvaardigheidstraining

Het nieuwste Gemeentemagazine is uit!

Duurzaam wonen van dichtbij ervaren

Gratis budgetcursus voor inwoners Ooststellingwerf 

Kleding- en schoenenbonnen voor uw kinderen Ooststellingwerf 

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie voor 
herhaalprik corona in Oosterwolde

   

Dinsdag 1 november 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt er een openbare raadsvergadering 
plaats. De publieke tribune is open. 

Agenda
- Evaluatie Het Fonds 2018-2021
- Wijziging koers notitie Stellingwerfs binnen 

de Stellingwerven en regeling Stellingwerfs
- Meerjarenkoers Veiligheidsregio Fryslân 

2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel 2022 
van Veiligheidsregio Fryslân

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadsvergadering toe 

te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken? 
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 
1 november 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
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

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

Gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 25 oktober 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 en dinsdag 9.00 - 16.30 uur

Woensdag t/m vrijdag gesloten

Zaterdag (zie ook bericht) 8.30 - 16.30 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

