
   

Ooststellingwerf zoekt een nieuwe burgemeester! We zijn op zoek naar een burgemeester die 
open en transparant is. Een empathisch boegbeeld, een verbindend voorzitter en een netwerker. 
De vacature staat in de Staatscourant en op de website van het ministerie van BZK, 
fryslan.frl/burgemeestersvacatures.

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 25 oktober, aanbrengen dakisolatie/

dakpannen/zonnepanelen monument,  
Vaart Zz 80 

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Runforestrun Drents Friese 

Wold 14 januari 2023, Boerestreek en Drents 
Friese Wold

- voor organisatie Noord Nederlandse 
kampioenschappen cross 11 december 2022, 
De Bongerd

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor aanvraag exploitatievergunning, 

Boerestreek 17 (24-10-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Winterfair 26 en 27 

november 2022, Boerestreekplein en 
Bosberg wandelpad (26-10-2022)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- voor wijziging leidinggevenden, Vaart Zz 47 

Donkerbroek
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor aanvraag exploitatievergunning, Geert 

Wolter Smitweg 20 (24-10-2022)

Verleende Alcoholwetvergunning
- voor Drank & Horecavergunning, Geert 

Wolter Smitweg 20 (24-10-2022)

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg sloot en poel, kadastraal F 1033, 

1113 (20-10-2022)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakopbouw, Valckeniersweg 38    

(24-10-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Halloween 29/30 oktober 

2022 in het park

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  24 oktober 2022, renovatie bovenbouw 

melkcentrum, Kuinderweg 1

Oldeberkoop
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Sinterklaasintocht 19 

november 2022, Centrum en haven 
(25-10-2022) 

Oosterwolde
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor standplaatsvergunning week van de 

Soroptimisten van 11 tot 4 uur op 3-12-2022, 
Stipepassage (25-10-2022)

Waskemeer 
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie van Sponsorloop  

22 december 2022, Leidijk 42D

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 8 november 2022 vanaf 14:00 uur 
vindt er een openbare raadsvergadering over 
de begroting plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Oosterwolde. De publieke 
tribune is open. 

Agenda
- Najaarsrapportage 2022
- Programmabegroting 2023-2026 

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadsvergadering toe 
te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken? 

Dan kunt u dit tot uiterlijk maandag 
7 november 2022 17.00 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

Zware coronaperiode
De vereniging heeft een aantal zware jaren 
achter de rug, waarin corona helaas een 
hoofdrol speelde. “We zijn wel 40 leden 
kwijtgeraakt”, vertelt voorzitter René Schulkes. 
“Door verschillende redenen, zoals verhuizen 
of overlijden. Ook was het voor ons moeilijk om 
contact te onderhouden met onze leden, 
helemaal toen we fysiek niet meer bij elkaar 
konden komen. In contact komen met nieuwe 
leden bleek ook lastig. We zijn altijd op zoek 
naar nieuwe leden, maar hen vinden blijft een 
uitdaging. Maar we zaten zeker niet stil.
Ons bestuur is achter de schermen in contact 
met verschillende instanties om te kijken of ze 
iets voor oudere inwoners van Ooststellingwerf 
kunnen betekenen. Dit hebben we als 
vereniging ook altijd heel hoog op de agenda 
staan”, aldus René.  

Activiteitencommissies 
De OSO heeft drie activiteitencommissies, in 
de dorpen Appelscha, Haulerwijk en 
Oosterwolde. Zij organiseren voor senioren in 
de hele gemeente activiteiten. “Denk hierbij aan 
het kijken van een natuurfilm, een middag 
waarop verhalen worden voordragen, lezingen 
over kunst of bewegen op muziek. Maar ze 

organiseren ook informatiebijeenkomsten, 
bijvoorbeeld over een hulphond”, vertelt Cobie.
De OSO verstuurt regelmatig nieuwsbrieven 
aan haar leden. Hierin lezen de leden wanneer 
de activiteiten plaatsvinden. Ook staan er veel 
informatieve artikelen in de nieuwsbrief, zoals 
bijvoorbeeld over eenzaamheid of tips voor 
veilig fietsen. 

Vele handen maken licht werk
Zoals veel verenigingen draait ook de OSO op 
vrijwilligers. Om nog meer leuke en 
interessante activiteiten voor hun leden te 
organiseren, is de OSO op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. “Zo kan elke activiteitencommissie 
wel versterking gebruiken. Bij het helpen tijdens 
de bijeenkomsten, maar ook om creatief mee te 
denken over de programma’s”, vertelt Cobie. 
“Ook zijn we op zoek naar iemand die mee wil 
denken over de nieuwsbrief en de website. 
Onze nieuwsbrief is nu nog een kaal pakket aan 
papieren, die kan wel wat meer opfleuring 
gebruiken”, vult René aan. 

Lid worden? 
Wilt u lid worden van de OSO? Of meer 
informatie krijgen over de seniorenvereniging? 
Dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat via info@os-ooststellingwerf.nl. Als 
u geïnteresseerd bent in het doen van vrijwilligers-
taken bij de vereniging, kunt u contact opnemen 
met de voorzitter René Schulkes tel. 0516-512382. 
U kunt voor meer informatie ook kijken op de 
website www.os-ooststellingwerf.nl. 

Het OSO bestuur heeft regelmatig overleg met 
wethouder Verhagen en ze geven dan namens 
de doelgroep ouderen adviezen op het beleid of 
ze delen zorgpunten die ze zien bij de doelgroep. 

Heb jij de online activiteitenagenda al bekeken? 
Op www.uutgaon.nl staan (en komen) alle 
activiteiten in Ooststellingwerf. Je kan per thema, 
activiteit, doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten 
zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in Makkinga, 
het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling 
in Haulerwijk of de soosmiddag voor jongeren in 
Oosterwolde. Een aantal inwoners (de 
zogenaamde kalendergroep) heeft, samen met 
de gemeente, aan de website gewerkt.

Voer zelf de activiteit in
Iedereen (particulier, organisatie of vereniging), 
die een activiteit organiseert, kan deze zelf op 
Uutgaon zetten. Er staat een handleiding op de 

site www.uutgaon.nl. In de bibliotheken van 
Ooststellingwerf ligt bij de balie de handleiding 
en in de bibliotheek van Oosterwolde kan je in 
de middag (tijdens openingstijden) hulp 
krijgen. Nog niet alle activiteiten staan erop.  
‘‘We gaan ervan uit dat, met steeds meer 
bekendheid, iedereen Uutgaon weet te vinden,” 
aldus Margreet Spaa van de kalendergroep.  
Via de sociale media van Uutgaon worden 
sommige activiteiten ook uitgelicht.  
“Kortom, meer reclame voor de activiteiten in 
Ooststellingwerf!” Voor vragen kan je mailen 
naar contact@uutgaon.nl.  

Senioren in Ooststellingwerf opgelet!  
Kent u de OSO al? 

Activiteitenagenda van Ooststellingwerf 

Militaire oefening 

De beste burgemeester voor Ooststellingwerf

Ooststellingwerf kent een seniorenvereniging; de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf 
(afgekort OSO). Naast dat zij leuke en informatieve activiteiten organiseren, kijken ze ook altijd hoe ze 
hun leden het beste kunnen helpen. “We zijn een seniorenvereniging, maar eigenlijk zijn we er voor 
alle inwoners van Ooststellingwerf die ouder zijn dan 50 jaar”, vertelt penningmeester Cobie van Zoelen.

Van 31 oktober t/m 18 november is de grote 
militaire oefening FALCON AUTUMN in 
Nederland. Dit is een grote luchtlandingsoperatie. 
Deze oefening vindt deels in Friesland plaats.

Op www.defensie.nl/onderwerpen/
vliegbewegingen vindt u meer informatie over 
de oefening. 
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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 – 19.30

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


De wintertijd is ingegaan en het wordt buiten al 
kouder. In steeds meer huishoudens breken 
spannende tijden aan. De energieprijzen zijn 
flink opgelopen en veel huishoudens zijn meer 
geld kwijt aan hun energierekening. Ruim 1 
miljoen Nederlanders hebben moeite om elke 
maand rond te komen.

Energieteam
De gemeente Ooststellingwerf heeft een 
energieteam ingericht om in te spelen om de 
energiecrisis die er nu is. Het energieteam biedt 
ondersteuning voor mensen die moeite hebben 

de hoge energierekening te betalen, maar ook 
voor mensen die graag andere inwoners willen 
helpen om warm de winter door te komen. 
Het energieteam is bereikbaar via e-mail 
energie@ooststellingwerf.nl of je kan bellen 
naar 140516 en vragen naar het energieteam. 

Ook als je hulp wilt geven!
Het energieteam heeft ook contact met de 
Plaatselijk Belangen in Ooststellingwerf en de 
Bewonerscommissies in Oosterwolde. Samen 
willen we werken aan mogelijkheden om 
inwoners warm de winter door te helpen. 

Gebiedsteam
Maak je je zorgen over je (financiële) situatie? 
Dan staat het Gebiedsteam van de gemeente 
voor je klaar. Het Gebiedsteam helpt je zoeken 
naar een oplossing. Je kan het Gebiedsteam 
bellen op 0516-820100 (op werkdagen van 09.00 
– 17.00 uur) of e-mailen op info@gbtoost.nl.

Energietoeslag
Voor huishoudens met een laag inkomen is er 
een eenmalige tegemoetkoming in de energie-
kosten, de energietoeslag.  Deze toeslag was  
€ 800,-, maar de Rijksoverheid heeft deze 

verhoogd met € 500,- tot € 1.300,-.
Je kan de energietoeslag tot 1 december 2022 
aanvragen. Meer informatie over het aanvragen 
van de eenmalige energietoeslag staat op  
www.ooststellingwerf.nl/energietoeslag. 

Geldfit
De gemeente Ooststellingwerf is aangesloten 
bij Geldfit. Daar kan je terecht voor tips en 
informatie over geld. Zoals bespaartips, wat te 
doen bij betalingsproblemen of het aanvragen 
van de energietoeslag. Kijk op www.geldfit.nl of 
bel 0800-8115.

Samen de winter door
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