
 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 27 oktober 2021, plaatsen ingang 

Dorpskamer en functie wijziging,  
Riemsoord 140

Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen monomestvergisting, De Bult 6    

(26-10-2021)
- voor herbouw boerderij, Vaart Nz 53A 

(27-10-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor  verandering bedrijf, De Bult 6 

(26-10-2021)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 oktober 2021, plaatsen carport, 

Noordeinde 4

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor  vergroten woning, Scheidingsreed 2   

(21-10-2021)

Haulerwijk
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Carbidfest op 31 december 

2021, Turfsteker 29
- voor organisatie Volkskerstzang op 18 

december 2021, Leeksterweg 23A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 oktober 2021, uitbreiden 

dagbestedingslocatie - strijdig gebruik regels 
RO, Venekoterweg 52 en 54

- op 26 oktober 2021, kappen diverse bomen 
in de woonwijk Haerenkwartier

- op 27 oktober 2021, realiseren fietsoversteek 
N919 rotonde Molenweg en kap 5 bomen,  
Rotonde Molenweg kadastraal F 732,733,734 
en 979

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen  voorschriften van huidige 

vergunning, Weperpolder 18A    (21-10-2021)
- voor aanpassen stalsysteem in bestaande 

stal, Rijweg 115   (21-10-2021)

Opleggen maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
 - het opstellen van geluidsvoorschriften, 

Venekoterweg 11

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Esgang 7 (21-10-2021)

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 9 november 2021 vanaf 14.00 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is weer geopend, houdt u wel 
rekening met de op dat moment landelijk 
geldende coronamaatregelen. 

Agenda
- Najaarsrapportage 2021 
- Programmabegroting 2022-2025

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.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 9 
november 2021 12.00 uur melden bij de 

griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en  
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering Gemeentehuis  
9 november gesloten 
vanaf 14.00 uur 
De balie van gemeentehuis is op 
dinsdagmiddag 9 november 2021 vanaf 
14.00 uur gesloten.

incidentele 
extra 
uitgaven

incidentele 
extra 
inkomsten

Sociaal 
Domein

Welzijn en 
Educatie

Ruimtelijk en 
economie

Onroerende Zaak 
Belasting (OZB)

Riool
heffing

Afvalstoffen
heffing

Toeristen
belasting

Leges Overige
belastingen

Zoals grondverkopen, 
andere partijen, etcetera. 

Openbare orde en 
veiligheid

Bestuur en 
dienstverlening

Totale lasten 2022
incl. toevoeging reserves

Totale baten 2021
incl. onttrekkingen reserves

Totaal
saldo 2022

Structureel
saldo 2022

4
miljoen

3,9
miljoen

Waar komt ons geld vandaan?

Waar geven we ons geld aan uit?

59,1
miljoen

2,3
miljoen

Lokale belastingen (Belastingen en overig) Overig

+ + + +

+

=+

=

=

Extern (Rijksoverheid)

Intern (Lokaal)

In dit overzicht ziet u in één oogopslag welke inkomsten en 
uitgaven we voor volgend jaar verwachten. Waar het geld 
naartoe gaat, waar het geld vandaan komt en een aantal 
hoogtepunten in 2022. We staan er in 2022 goed voor, maar de 
toekomst kent onzekerheden. We werken ook in 2022 door aan 
consistent financieel beleid en het realiseren van onze ambities; 
een ‘sociaal, duurzaam en verbonden Ooststellingwerf’. 
U leest een uitgebreidere terug- en vooruitblik 
van het college in het voorstel ‘Samen Verder’. 
Kijk op ooststellingwerf.begrotingonline.nl

met de Regiodeal 
investeren we in 
diverse projecten 

We gaan door met 
het Versterken van 
recreatie en toerisme

WE gaan de Nieuwe 
inburgeringswet
uitvoeren

via taskforce woningbouw 
stimuleren we 
de woningbouw

inrichten 
openbare ruimte 
haerenkwartier

AANTAL INWONERS

Uitgave najaar 2021. Alle bedragen in euro, afgerond naar miljoenen, afrondingsverschillen voorbehouden.

Samen verder – begroting 2022

Wat we doen in 2022
25.440

Aantal inwoners waar we 
mee rekenen in 2022

79,4
miljoen

28,5
miljoen

13,1
miljoen

1,2
miljoen

34,3
miljoen

12,2
miljoen

0,8
miljoen

0,2
miljoen

0,3
miljoen

2,8
miljoen

2,6
miljoen

3,1
miljoen

22
miljoen 81,1

miljoen

OZB

Saldo

1,7
miljoen 1,6

miljoen

Uitgave najaar 2021. Alle bedragen in euro, afgerond naar 
miljoenen, afrondingsverschillen voorbehouden.
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

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


Zoek online op het woord ‘scheiden’ en je 
wordt overspoeld met informatie. Hoe vinden 
ouders tussen al die zoekresultaten de 
antwoorden op de vragen die ze hebben? En 
hoe weten ze welke site de juiste informatie 
biedt? 
De nieuwe website www.scheideninfriesland.nl 
biedt hulp. Hier vind je allemaal informatie over 
scheiden, overzichtelijk op één plek met 
verwijzingen naar hulpaanbieders in Friesland. 

een website voor iedereen
De website geeft informatie voor ouders, 
kinderen, betrokkenen en professionals. Voor 
de verschillende doelgroepen worden 

onderwerpen uitgelicht en wordt antwoord 
gegeven op vragen zoals: 
•	Scheiden	of	relatietherapie?	
•	Hoe	beperk	je	de	schade	van	een	scheiding	

voor kinderen? 
•	Je	ouders	gaan	scheiden,	wat	nu?			
•	Wat	kun	je	doen	voor	iemand	die	een	

scheiding doormaakt?   

Ook professionals vinden er handige tools, 
cursussen, trainingen en aanvullende informatie. 

De website is een onafhankelijk initiatief van 
alle 18 Friese gemeenten, Sociaal Domein 
Fryslân en Foar Fryske Bern. 

Heeft u nog geen vaccinatie tegen het 
coronavirus, maar wilt u dat wel? Dan kunt u 
vanaf 5 november voor een vaccinatie tegen het 
coronavirus ook terecht bij een pop-up locatie 
van GGD Fryslân.

Op vrijdag 5, 12 en 19 november van 13.00 - 
20.00 uur kunt u zich in Oosterwolde, bij Scala 
Welzijn aan de Moskampweg 3, zonder 
afspraak laten vaccineren. Hier kunt u ook 
terecht als u nog vragen heeft over het vaccin. 
 
neem uw legitimatiebewijs mee  
Wilt u direct op de pop-up locatie geprikt 

worden? Neem dan uw legitimatiebewijs mee. 
GGD Fryslân prikt met het vaccin BioNTech/
Pfizer. Een vaccinatie is gratis. Er wordt na de 
eerste prik direct een afspraak voor een tweede 
prik ingepland. 

Verschillende locaties
GGD Fryslân komt op verschillende plekken in 
Fryslân met een pop-up locatie. Meer info 
hierover vindt u op www.ggdfryslan.nl/popup. 
Op onze vaste vaccinatielocaties is het ook 
mogelijk om zonder afspraak een prik te halen. 

Huiseigenaren delen hun ervaringen met 
energiebesparing tijdens de nationale 
Duurzame Huizen Route. 

De snel oplopende gasprijzen zijn voor veel 
huishoudens reden om zich te oriënteren op 
energiebesparende maatregelen of aardgasvrij 
wonen. Dit kan tijdens de Nationale Duurzame 
Huizen Route op zaterdag 6 november. 
Huiseigenaren uit gemeente Ooststellingwerf 
en omstreken stellen hun huis open om uitleg 

te geven over bijvoorbeeld isolatie, een 
warmtepomp of aardgasvrij wonen. U kunt zich 
inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/
ooststellingwerf.  

Duurzame huizen in de buurt
Via www.duurzamehuizenroute.nl kunt u zien 
welke woningen er in de regio opengaan. Per 
woning zijn er een maximaal aantal plekken 
beschikbaar. Inschrijven kan bij de woning op 
de website. Bezoeken is gratis.  

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 ver-
anderd in het verkeer. Een goed idee dus om mee 
te doen aan de speciale “bijspijkerochtend”. Op 
donderdag 25 november 2021 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.

Tot en met vrijdag 12 november 2021 kunt u zich 
aanmelden. Voor informatie en aanmelding 
kunt	u	contact	opnemen	met	Arjan	Janssens	
van de gemeente Ooststellingwerf, telefoon 
0516-566 322 of a.janssens@ooststellingwerf.nl.

Op dit moment is de Provincie Fryslân bezig 
met onderhoud aan de Venekoterweg. Tijdens 
dit onderhoud kwamen ze erachter dat de 
kwaliteit van een aantal leidingen zo slecht was 
dat ze vervangen moeten worden. Daardoor 
blijft de weg 2 weken langer gesloten, namelijk 
tot 12 november.

De Venekoterweg krijgt vanaf ovonde 

Ploeggang tot aan kruispunt Houtwal een 
nieuwe laag asfalt en aan de zijkanten van de 
weg komt een nieuwe funderingslaag. Deze 
werkzaamheden combineren ze met 
werkzaamheden aan de brug. 

Meer informatie staat op de website 
www.fryslan.frl/N919-oosterwolde.

Wil jij een culturele tocht maken door eigen 
gemeente en de verhalen uit de dorpen 
ontdekken?	Je	vindt	verschillende	fiets-,	wandel-	
en autoroutes langs 58 kunstwerken in 
Ooststellingwerf in het vernieuwde boek 
Kunstwerken aan de weg. Schrijver van het 
boek, Karst A. Berkenbosch, nam ons mee 

langs een aantal kunstwerken uit het boek en 
vertelde kort hun verhaal. Bekijk het filmpje op 
www.ooststellingwerf.nl/kunstwerken. 

Je	kan	het	boek	gratis	ophalen	bij	het	dorpshuis	
bij jou in de buurt, de bibliotheek, alle hotels en 
B&B’s of bij TIP Appelscha. 

De komende tijd gaat afvalverwerker Omrin de 
biobakken (groene containers) in onze 
gemeente controleren. De chauffeurs van de 
inzameldienst merken namelijk dat in sommige 
wijken en straten ook regelmatig restafval in de 
biobakken zit. 

In de biobak mag alleen gft- en biologisch 
afbreekbaar keukenafval gegooid worden. 
Restafval moet in de sortibak. Restafval in de 
biobak zorgt voor hogere kosten voor alle 
inwoners en moeten we daarom voorkomen. 
Die extra kosten zijn er dan omdat de hele gft-
vracht onbruikbaar is en wordt afgekeurd als 
het vervuild is. Het gaat vervolgens in de 
afvalverbrander, net als restafval. Dat is duurder 
dan de verwerking van gft. De extra kosten 

worden betaald via de afvalstoffenheffing die de 
inwoners betalen. 

Tot nu toe is nog geen vracht vervuild gft-afval 
afgekeurd. De controles gebeuren 
steekproefsgewijs. Dat betekent dat de 
containers die gecontroleerd worden per toeval 
gekozen worden.

Wil je weten wat er precies in welke container 
hoort?
•	Sortibak	 

www.ooststellingwerf.nl/sortibak-grijze-container
•	Biobak	 

www.ooststellingwerf.nl/biobak-groene-container
•	Oud	papier	container	 

www.ooststellingwerf.nl/oud-papier-en-karton

In de Nieuwe Ooststellingwerver  van  
15 september 2021 stond informatie over de 
aanslag afvalstoffenheffing. Dit riep bij een 
aantal inwoners vragen op. We leggen er in dit 
bericht meer over uit. 

Voorheen kreeg elk huishouden in 
Ooststellingwerf drie keer per jaar een 
belastingaanslag voor Diftar+. Op deze 
aanslagen stond het aantal keren dat de grijze 
container (sortibak) in die periode was geleegd 
en het aantal kilo’s restafval dat erin zat.
Sinds 1 januari 2021 is dit gewijzigd en gaat het 
als volgt: 

- U betaalt één keer per jaar vastrecht voor 
afval. Dat gaat via de aanslag gemeentelijke 
belastingen in februari.

 
- Op deze zelfde aanslag staat vanaf 2022 de 

afrekening van het aantal kilo’s afval door u 
aangeboden in het voorgaande jaar. U krijgt 
dus één keer per jaar (in plaats van drie keer) 
een afrekening (aanslag) voor het legen van 

de grijze container (Diftar+). Dit betekent dat 
u in 2021 geen aanslag krijgt over de 
ledigingen, omdat die in het komende jaar 
komt.

De termijnen voor automatische incasso zijn 
ook uitgebreid. U kunt in plaats van in acht 
termijnen nu in tien termijnen betalen. 

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u 
kwijtschelding aanvragen. Dit is één van de 
redenen dat we het versturen van de aanslagen 
hebben veranderd. U hoeft nu namelijk nog 
maar één keer per jaar een aanvraag voor kwijt-
schelding in te dienen en niet drie keer per jaar. 

Wilt u weten hoeveel kilo restafval u aanbiedt? 
Download dan de app van afvalverwerker 
Omrin op uw smartphone of tablet. In de app 
kunt u altijd zien wanneer en hoeveel afval u 
heeft aangeboden.

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente 
via 140516. 

Alle informatie over scheiden nu op één 
plek

tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in 
Oosterwolde 

Beleef duurzaam wonen

Rijvaardigheidstraining

Venekoterweg langer gesloten

kunstwerken aan de weg

Omrin gaat de biobakken controleren

toelichting op de aanslag afvalstoffenheffing

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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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