
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.

Fochteloo
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor aanwezigheid 2 kansspelautomaten, 

Zuideinde 3 (31-10-2022)

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor vergroten aanbouw met garage/berging, 

Meester Zuidemastraat 37

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 oktober 2022, plaatsen walbeschoeiing, 

Meester van der Waldijk 18

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 28 oktober 2022, bouw loods, Hornleger 2
- op 28 oktober 2022, bouw 

appartementencomplex, Brink 4
- op 31 oktober 2022, vervangen kap, 

Hornleger 2

- op 1 november 2022, aanleg inrit, Ten 
Hooringerlaan 24

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw garage, Hoge Haer 1 (28-10-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor Wandelevenement Orange the world 

walk op 8 december 2022 (28-10-2022)

Waskemeer 
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Sponsorloop 22 december 

2022, Leidijk 42D (31-10-2022)

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

   

   

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 15 november 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Ruimte plaats. De 
publieke tribune is open. 

Agenda
- Grondexploitatie De Kromten te Waskemeer
- Vaststellen 'Detailhandelsvisie 

Ooststellingwerf 2022
- Ontwerp gemeenschappelijke regeling Hûs 

en Hiem

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 15 
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.

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 16 november 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Samenleving plaats. 
De publieke tribune is open. 

Agenda
- Kredietaanvraag stimuleren amateursport
- 1e inrichting onderwijsleerpakket en 

meubilair o.b.s. Boekhorst

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan  
kunt u dit tot uiterlijk woensdag 16 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  raadscommissies zijn te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

RaadscommissiesLezing over huiselijk geweld

Rijvaardigheidstraining

Opruimen bladafval

Wegstremming Willinger Prinstraat Oldeberkoop 

Evenementenkalender 

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. 
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen ermee 
te maken. Het kan gaan om fysiek of verbaal 
geweld, seksueel misbruik of het niet financieel 
afhankelijk mogen zijn. Geweld op vele 
gebieden. Om hier aandacht voor te vragen vindt 
er van 25 november tot 10 december de 
wereldwijde Orange The World campagne plaats. 
De Soroptimisten Friesland Zuid organiseren in 
het kader van deze campagne samen met de 
gemeente Ooststellingwerf een lezing over 
huiselijk geweld en een Orange The World walk. 

Lezing ervaringsdeskundige
Op donderdag 24 november geeft ervarings-
deskundige Susanne Slikkerveer een lezing over 
huiselijk geweld. Tot bijna negen jaar geleden zat 
Susanne Slikkerveer (36) in een relatie waarin zij 
te maken had met partnergeweld, ook na het 
beëindigen van de relatie ging dit door. Inmiddels 
heeft ze haar leven weer op de rit. Je hoeft je niet 
op te geven voor de lezing. Alvast benieuwd naar 
het verhaal van Susanne? Lees het interview op 
www.ooststellingwerf.nl/susanneslikkerveer.

Datum: donderdag 24 november  
Locatie:  Dorpskerk, Brink 26, 
 8431 LD Oosterwolde
Aanvang:  14.30 uur 
Einde:  15.45 uur
Hierna is er gelegenheid tot napraten.

Orange The World walk
Op 8 december vindt de Orange The World walk 
plaats. Met deze wandeling vragen wij aandacht 

voor geweld tegen vrouwen. De tocht is ruim 
drie kilometer met halverwege een stop bij een 
theatertuin. Hier vindt een kort optreden van een 
koor plaats.

Datum:  donderdag 8 december 
Tijd:  18.15 tot 20:00 uur
Locatie:  Voor PKN Kerk Het Anker, 
 Jan Frankensingel 30, 
 8431 AH Oosterwolde

Wil je mee lopen tijdens deze wandeltocht? Geef 
je dan voor 1 december op door te mailen naar 
orangetheworldwalk2022@gmail.com of bel 
06-50637248. 

Wil je meer informatie over Orange The World? 
Kijk dan op www.orangetheworld.nl. 

Vraag om hulp  
Heb jij vragen of zorgen over je thuissituatie? 
Of heb je een onderbuikgevoel over huiselijk 
geweld bij een ander dat je graag met iemand 
deelt? Neem dan vooral contact op met het 
Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf. Je kunt het Gebiedsteam 
bellen via (0516) 820 100 (op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail 
naar info@gbtoost.nl.  

Iedereen kan bij zorgen over een onveilige 
thuissituatie (anoniem) gratis advies vragen 
en melden bij Veilig Thuis. Dit kan 24/7 door 
te bellen naar 0800-2000.

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 “bijspijkerochtend”. 
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.

Tot ongeveer half december maken wij wekelijks 
een ronde door de dorpen om bladafval op te 
halen. Het blad in de beplanting laten we zoveel 
mogelijk liggen. Wij blazen de bladeren op 
bulten, die we vervolgens ophalen met een 
zuiginstallatie. Dit opgeruimde blad wordt 
gecomposteerd.

Als u wilt dat wij uw bladafval ophalen, dan mag 
u de bladeren in de berm aanbieden. Daarvoor 
zijn er een paar praktische regels: 

• Wij halen alleen bladeren op. Dus ander 
groenafval, zoals takken, stobben en tuingrond 
is niet toegestaan. Grof tuinafval kunt u wel 

(gratis) naar de milieustraat brengen. 
• Leg de bladeren niet rondom of tegen een 

boom. Want anders kan de zuiginstallatie er 
niet bij. Gebruik ook geen bladkorven , want 
die kan de zuiginstallatie niet legen.

Op de volgende dagen halen we het blad binnen 
de bebouwde kom en het buitengebied op:

• Maandag: Appelscha
• Dinsdag: Haulerwijk, Waskemeer, 

Donkerbroek
• Woensdag: Makkinga, Elsloo, Oldeberkoop
• Donderdag: Oosterwolde
• Vrijdag: Oosterwolde

In verband met herstraten zal de Wellinger 
Prinsstraat in Oldeberkoop vanaf maandag 21 
november  tot zaterdag 26 november aanstaan-
de gestremd zijn voor verkeer. De stremming is 
over het gedeelte tussen huisnummer 13 t/m 19. 
Fietsen en voetgangers kunnen er wel langs.

De stremming kan korter of langer zijn. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met: 
• S. Wheda van Sweco Nederland B.V, telefoon 

06-51 35 99 90
• P. de Jong van Otten infra B.V., telefoon  

06-42 36 70 29

Ieder jaar maakt de gemeente een 
evenementenkalender. Met deze 
evenementenkalender houden wij overzicht van 
alle geplande evenementen. De politie en 
hulpdiensten kunnen vervolgens aan de hand 
van deze evenementenkalender de beschikbare 
capaciteit goed verdelen. 

Wanneer u de datum niet doorgeeft en u wilt 
volgend jaar toch een evenement organiseren 
bestaat de kans dat het evenement niet 

toegekend kan worden, in verband met te 
weinig capaciteit van de hulpdiensten.

Geef voor 1 december 2022 uw ingeplande 
evenement door voor het jaar 2023 door te 
mailen naar vergunningen@owo-gemeenten.nl. 
Geef hierbij ook aan om wat voor evenement 
het gaat en hoeveel bezoekers u verwacht. 

U hoeft nog geen aanvraag te doen. De aanvraag 
dient u 8 tot 12 weken van te voren in te dienen.
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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
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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. 

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).

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.


