
 Mededelingen 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 20 oktober 2020, bouwen tuinhuis en 

plaatsen schutting, Het OIdehof 31

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen zonnepanelenveld,  

Kadastraal I 656 (De Bult 1) (22-10-2020)

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap twee eiken, Tronde 2 (15-10-2020)

Haule
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor  plaatsen paardenbak, hogere 

omheining, mobiele schuilstal en inrit, 
Dorpsstraat 85

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 oktober 2020, vergroten supermarkt, 

Leeksterweg 43

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen inkoopstation bij zonnepark, 

Venekoten Kadastraal D 2211 (22-10-2020)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw bedrijfshal met kantoor, Sleeweg 5   

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

      

Op de website www.ooststellingwerf.nl
(via Gemeenteraad) vindt u de meest recente 
informatie over de openbare 
Themabijeenkomsten van de raad. Vanwege 

de aangescherpte maatregelen is het mogelijk 
dat deze niet, of op een ander manier 
doorgaan.

Themabijeenkomsten dinsdagavond 3 november 2020

Boeren op het land kennen we allemaal wel, 
maar boeren in het bos? Boeren in het bos is 
een andere kijk op landbouw, waarbij de focus 
ligt op de natuur zelf. Voorbeelden in de 
gemeente Ooststellingwerf zijn het voedselbos 
in Elsloo en het project landgoed Boschhoeve 
in Nijeberkoop. Deze twee initiatieven dragen 
bij aan de uitvoering van het Biobased 
Economy programma van de gemeente. De 
boeren hier houden zich bezig met het 
omtoveren van huidige en toekomstige 
houtproductiebossen naar multifunctionele (b)
oerbossen. Ze werken met de principes van 
agroforestry: ze gebruiken geen 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

Beestenboel
Het bijhouden en bemesten van het land en bos 
gebeurt door de dieren die ze houden, zoals 
kippen (die weer worden bewaakt door ganzen), 

schapen, varkens en koeien. De dieren worden 
steeds verplaatst over de verschillende vakken 
waarin de grond is ingedeeld. Zo wordt steeds 
een stuk begraasd en bemest en hoeft daar niet 
gemaaid te worden. De dieren eten dan ook veel 
van het land zelf, zoals eikeltjes uit het bos en 
ook voedsel dat de Voedselbank over heeft.  

Voor de toekomst 
De boeren in het bos zijn erg ambitieus en 
innovatief. Hun systeem is kleinschaliger dan 
een conventioneel boerenbedrijf, maar heeft 
veel voordelen voor de natuur en biodiversiteit. 
Ze produceren natuurvlees, groente, fruit en 
noten. De boeren in Nijeberkoop  verzorgen 
ook cursussen over duurzame landbouw, 
bijvoorbeeld over agroforestry. Ook staan er bij 
hen al enkele uitbreidingen op de planning, 
zoals een waterberging systeem en uiteindelijk 
willen ze ook zelf energie opwekken. 

Boeren in het bos
Een andere kijk op landbouw

Waar laat jij je mondkapje 
en wegwerphandschoenen?

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten:

•	een	maximale	snelheid	van	60	km/uur	in	te	
voeren op Verlaat, ter hoogte van de sluis 
tussen Oosterwolde en Appelscha

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 27 
oktober  2020 ter inzage op het gemeentehuis 
te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u 
meer informatie over dit besluit, bel ons 

dan via nummer 14   0516. 

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift sturen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
•	de	dagtekening	en	uw	naam	en	adres
•	een	omschrijving	van	het	besluit
•	de	reden	waarom	u	het	niet	eens	bent	met	het	

besluit
•	uw	handtekening

De Welzijnslijn is weer geopend vanaf 
maandag 26 oktober 2020. Iedereen die zich 
zorgen maakt of een praatje wil maken kan 
bellen tussen 9.00 en 16.00 uur. We bieden 
iedereen een luisterend oor en helpen waar 
nodig iemand verder. We hebben geen 
medische info over het coronavirus. Soms 
kunnen mensen direct te woord worden 

gestaan en soms zullen ze worden terug gebeld. 

Tussen het voorjaar en nu hebben we de 
Welzijnslijn niet meer actief gepropageerd, 
maar er zijn wel nog steeds mensen geweest 
die tussendoor gebeld hebben. 

Welzijnslijn:  0516 – 567 220

Publicatie verkeersbesluit

De Welzijnslijn
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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 

Coronacrisis

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 140516. 

Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie 

over onze openingstijden en dienstverlening.

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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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 
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, 
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of 
een wethouder. Voor een gesprek met de 
burgemeester of een wethouder kunt u een 
afspraak maken via 14 0516.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


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.

Weten wat u besteedt? Volg nu de budget-
cursus. Vorig jaar ging een enthousiaste groep 
al aan de slag met informatie, tips van de 
cursusleidsters en het uitwisselen van nuttige 
(bespaar) tips. Dit jaar organiseren we weer een 
budgetcursus, maar dan wel online. 

De cursus gaat over het overzicht krijgen én 
houden over uw geld. Voorbeelden hiervan zijn 
de administratie ordenen, uitkomen met uw 
maandelijks budget en gebruik maken van 
kortingen en regelingen. Online worden allerlei 
onderwerpen besproken die hiermee te maken 
hebben. “Naast een stukje theorie  komen ook 
veel praktische zaken aan de orde, zoals creatief 

met restjes, de moestuin, boodschap-penlijstjes 
en de weekplanner” aldus Thamar Mollema, 
één van de medecursusleidsters.

De online budgetcursus is gratis voor alle 
inwoners van Ooststellingwerf. De cursus is 
op woensdag 4, 11, 18 en 25 november en 
2 december van 19.30 uur tot 21.30 uur. De 
organisatie ligt in handen van het Gebiedsteam 
Ooststellingwerf en stichting Scala.

U kunt zich opgeven voor de cursus bij Scala 
voor de startdatum, via 0516 – 567 220 of via:  
administratie@scala-welzijn.nl. Als u twijfelt of 
vragen heeft kunt u hier ook terecht.

Gaat u samen met uw kind langs de deuren bij Halloween of Sint-Maarten? Ga dan alleen met 
het eigen gezin of met een klein, vast groepje langs de deuren. Houd minimaal 1,5 meter afstand 
van de bewoners. Organiseer geen activiteiten in de straat of buurt waarbij volwassenen in een 
groep bij elkaar komen.

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten:

•	een	maximale	snelheid	van	60	km/uur	in	te	
voeren op de Zwetteweg en de Dorpsstraat 
buiten de bebouwde kom van Haule;

•	de	voorrangsregel	te	verwijderen	op	het	
kruispunt Zwetteweg-Haulerdiek.

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf  
27 oktober  2020 ter inzage op het 
gemeentehuis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 

informatie over dit besluit, bel ons dan via 
nummer 14   0516. 

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift sturen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
•	de	dagtekening	en	uw	naam	en	adres
•	een	omschrijving	van	het	besluit
•	de	reden	waarom	u	het	niet	eens	bent	met	het	

besluit
•	uw	handtekening

Het ontwerpbestemmingsplan Appelscha-Vaart 
Zuidzijde-Smidslaantje ligt vanaf 30 oktober 
2020 tot en met 10 december 2020 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPAppVaartZZ41-ON01)  inzien tijdens de 

openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

gratis budgetcursus 

langs de deuren met Halloween en sint-Maarten

Publicatie verkeersbesluit

Ontwerpbestemmingsplan Appelscha-Vaart 
Zuidzijde-smidslaantje
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