
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 evenementenvergunning APV 
- voor organisatie De Kwart van Appelscha 14 

januari 2022, Boerestreek

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

Vaart Zz 9 (03-11-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 november 2022, realiseren 

bedrijfsruimte, ’t West 14

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden en vernieuwen bovenbouw 

jongveestal, Kloosterweg 2 (09-11-2022)

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie intocht Sinterklaas 19 

november 2022, centrum (07-11-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen dakkapel, Balkweg 6

Fochteloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Paasvuur Fochteloo 9 april 

2023, Helomaweg, achter Zuideinde 26

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tuinkasjes, Meester van der 

Meistraat (achter 33) (07-11-2022)

Makkinga
RECTIFICATIE
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  24 oktober 2022, renovatie bovenbouw 

melkcentrum, Kuinderweg 3 

Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 november 2022, plaatsen zonnepanelen 

in tuin, Bercoperweg 55

Nijeberkoop
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen dakkapel, Oosteregge 9 en 11

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tijdelijke woning, 

Wolvegasterweg 53 (09-11-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 oktober 2022, vervangen kap, 

Duistereweg 24
- op 8 november 2022, brandveilig gebruik 

nieuwbouw van 2017, Rikkingahof 1
- op 9 november 2022, plaatsen carport, Iris 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiding varkenshouderij, 

Weperpolder 8 (02-11-2022)

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

Oostenburg 1 (04-11-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor herontwikkeling supermarkt en realisatie 

twee appartementen, Stationsstraat 3

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

   

   

Woonpuzzel: hoe kan ik zo goed mogelijk thuis blijven wonen? 

De gemeente wil dat inwoners zelf op tijd in actie 
komen. “Zo houden mensen namelijk zelf de 
regie”, legt gebiedsteammedewerker Peter Visser 
uit. “Dit is enorm belangrijk, in elke levensfase. 
Vaak zien we dat mensen tot hun pensioen wel 
uitgedacht hebben waar en hoe ze willen wonen, 
bijvoorbeeld met hun gezin. Maar die fase die 
daarna komt, daar denkt men niet altijd over na. 
Vaak is dat omdat mensen er ook tegenop kijken. 
Dat ze lichamelijk minder worden, hun woning 
daar op moeten aanpassen of misschien zelfs 
moeten verhuizen naar een meer geschikte 
woning. Het kan dan echt voelen als een soort 
verlies”, benadrukt Peter. 

Wmo
Het is een taak van de gemeente om inwoners 
te ondersteunen om langer thuis te kunnen 
blijven wonen. Dit staat in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “De 
Wmo is een vangnet. Als gemeente kunnen we 
inwoners helpen met bijvoorbeeld vervoer of 
hulpmiddelen. Dit doen we vaak in situaties 
waarbij er plotseling iets verandert en iemand 
niet meer kan leven zoals daarvoor. Deze hulp 
begint altijd met een gesprek. Dan kijken we 
wat iemand nodig heeft en wat de opties zijn. 
We kijken altijd eerst naar wat iemand zelf of 
met behulp van zijn omgeving kan. Hierin 
blijven onze inwoners aan zet. Ook over 

woonvraagstukken denkt het Gebiedsteam 
mee, dus horen we graag welke vragen en 
zorgen iemand heeft”, vertelt Verhagen. 

Woon(zorg)visie 
De gemeente heeft een nieuwe woon(zorg)
visie. Door de hele gemeente moet er 
gebouwd worden om te voldoen aan de 
stijgende vraag naar (passende) woonruimte 
voor verschillende doelgroepen. “Het gaat dan 
niet alleen om nieuwbouw”, vertelt wethouder 
Wonen Jelke Nijboer. “Ook ligt er een opgave 
om bestaande woningen geschikt te maken. 
We trekken op met de woningcorporaties 
Actium en WoonFriesland om ook voldoende 
betaalbare woningen te behouden of te 
realiseren. Vanuit de woon(zorg)visie 
bevorderen we het aanbod van toegankelijke 
woningen, met burenhulp, ontmoeting, en/of 
ondersteuning en zorg in de buurt. Dat alles 
liefst zo dicht mogelijk in de vertrouwde 
omgeving, zodat mensen ook met een 
zorgvraag prettig en veilig thuis kunnen 
(blijven) wonen. En als dit door de intensiteit 
niet meer in de vertrouwde omgeving kan, dan 
zo dichtbij mogelijk ergens anders in 
Ooststellingwerf’, aldus Nijboer. 

Wat kunt u zelf doen?
“Er zijn veel stappen die inwoners nu al zelf 

kunnen zetten om zich voor te bereiden op hun 
woonomgeving voor de toekomst”, vertelt Peter. 
“Het kan soms voelen als een ingewikkelde 
puzzel. De een legt die puzzel gemakkelijk zelf. 
De ander heeft daarbij wat meer hulp nodig. Ga 
bijvoorbeeld eens in gesprek met familie, 
vrienden of leeftijdsgenoten om te horen wat zij 
doen. Informeren over de mogelijkheden kan 
altijd. Het Gebiedsteam denkt graag met u 
mee”, aldus Peter. 

Komt u er niet uit? Dan kan het 
Gebiedsteam van de gemeente met u 
meedenken over uw opties. Neem contact 
op met het Gebiedsteam op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur door te bellen naar 
(0516) 820 100 of te mailen naar  
GBT@ooststellingwerf.nl.  

De gemeente Ooststellingwerf 
vindt het belangrijk dat inwoners 
lang zelfstandig kunnen wonen, in 
hun eigen omgeving. En dat 
inwoners zelf op tijd nadenken over 
hun oude dag en waar ze deze 
willen en vooral kunnen 
doorbrengen. “Er komt veel op 
onze oudere inwoners af”, vertelt 
Esther Verhagen, wethouder 
Sociaal Domein. “Eén van die 
dingen is hoe zorg ik ervoor dat ik 
zo goed mogelijk in mijn eigen 
omgeving kan blijven wonen. Daar 
kan ons Gebiedsteam hen bij 
helpen”, aldus Verhagen.

Kindermishandeling, dichterbij dan je denkt

Wegstremming Bisschopsweg Waskemeer 

Van 14 t/m 20 november is het de Week tegen 
Kindermishandeling. Jaarlijks worden rond de 
119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van 
mishandeling. Kindermishandeling is een 
complex en hardnekkig probleem. Dat veel 
verschillende gezichten kent. Dat weet ook 
Jan van Hagen. Hij werkt al zes jaar bij 
het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf waar hij het jeugdteam 
ondersteunt en begeleidt. Je leest het hele 
interview met Jan op onze website: 
www.ooststellingwerf.nl/kindermishandeling. 

Hoe kan je kindermishandeling herkennen? 
Een kind dat mishandeld wordt, gedraagt zich 
anders dan zijn of haar leeftijdsgenootjes. Een 
kind: 

• Leeft in ‘een eigen wereldje’.
• Wil veel aandacht of is bang om alleen te zijn.
• Neemt geen vriendjes mee naar huis.
• Is bang voor bepaalde plekken of mensen.
• Wil niet aangeraakt worden.
• Kijkt weg bij oogcontact.

Ook kan een kind er anders uitzien dan zijn of 
haar klasgenootjes. Denk aan gescheurde 
kleren, een bleek en vermoeid gezichtje, een 
grote toename of juist afname in het gewicht en 
vaak ziek zijn. 

Stel je vraag
Heb jij vragen over de opvoeding van je 
kind(eren)? Of heb je een onderbuikgevoel 
dat je graag met iemand deelt? Neem dan 
vooral contact op met het Gebiedsteam. 
Je kunt het Gebiedsteam(anoniem) bellen 
via (0516) 820 100 (op werkdagen tussen  
9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar 
GBT@ooststellingwerf.nl. 

Iedereen kan bij zorgen over een kind 
(anoniem) advies vragen en melden bij 
Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 
bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen 
ook om raad vragen bij de Kindertelefoon 
(0800-0432 en via de chat, elke dag van 
11.00 tot 21.00 uur)

In verband met herstraten is de Bisschopsweg 
in Waskemeer vanaf maandag 28 november tot 
9 december aanstaande gestremd voor verkeer. 
De stremming is over het gedeelte van 
Bisschopsweg 4 tot de Oude Wijk.

De stremming kan korter of langer zijn.

• Voor nadere 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 bv telefoon  
06-42 36 70 29 
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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

GBT@ooststellingwerf.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


Bel,mail Of kOm langs
• (0516) 820 100 
• GBT@ooststellingwerf.nl  
•   Inloopspreekuur op werkdagen  

van 9.00 tot 13.00 uur  
Gezondheidscentrum  
(Brink 1, 8431 LD Oosterwolde) 

www.OOststellingwerf.nl

Samen kijken we naar wat er wel kan
Als Gebiedsteam zetten wij ons in voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Of dit nu op het gebied is 
van geld, opvoeden, zorg of iets anders.... Wij zetten ons 100% in om samen met jou verder te komen. Dit doen we 
met een luisterend oor en begrip voor iedereen. We zoeken samen met jou naar mogelijkheden. 

HOe kun je bij Ons terecht? 
Heel eenvoudig: neem contact met ons op. Je kunt bellen, 
mailen of je loopt bij ons binnen. Samen kijken we wat je  
nodig hebt. Wat je ons vertelt, bepaal je zelf. Je kunt  
zelfs anoniem om hulp of advies vragen. We behandelen  
jouw verhaal altijd vertrouwelijk. Samen kijken we hoe we je 
zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

WiesjePeter

Tineke

Samen 
kijken 

we naar wat 
wel kan

Jan

Kleding- en schoenenbonnen voor uw kinderen 

Haal meer uit je Afvalapp: Afval scheiden 
wordt een eitje

Geef je mening via de Burgerpeiling 

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 aanvraagformulier op 
www.ooststellingwerf.nl/kledingbon.Veel inwoners van Ooststellingwerf gebruiken 

de Afvalapp van Omrin op hun smartphone of 
tablet. Dat is logisch, want via de app krijg je 
actuele informatie over afvalinzameling. Zo 
ontvang je automatisch een herinnering 
wanneer de Sorti-, papier- of Biobak aan de weg 
moet. Handig! 

De app biedt nog meer handige functies. Een 

afspraak maken voor de milieustraat is zo 
gedaan. En maak je een account aan, dan krijg 
je toegang tot persoonlijke grafieken en het 
Afvallabel. De app geef je dan inzicht in hoeveel 
restafval je hebt aangeboden en op het 
Afvallabel zie je hoe je scoort ten opzichte van 
het gemiddelde gewicht in de gemeente. Ga de 
uitdaging aan en word een koning(in) in afval 
scheiden! 

Half november ontvangen alle volwassen 
inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 
een uitnodiging om mee te doen aan de 
Burgerpeiling in de brievenbus. De 
Burgerpeiling is een vragenlijst over diverse 
onderwerpen, bijvoorbeeld de 
ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in 
de dorpen, maar ook over (geld)zorgen en 
vrijwilligerswerk. Het invullen duurt ongeveer 15 
minuten. De gemeente voert het onderzoek 
elke twee jaar uit. Door het invullen van de 
vragenlijst weet de gemeente nog beter wat 
inwoners belangrijk vinden en wat hen 
bezighoudt. In 2020 kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat er relatief veel inwoners overbelasting 
ervaren doordat zij voor iemand anders zorgen. 
De gemeente sprong hier op in door een 
mantelzorgconsulent aan te stellen. Ook de 

activiteitenagenda www.uutgaon.nl en diverse 
initiatieven om eenzaamheid te bestrijden 
komen (mede) voort uit de Burgerpeiling. 

Markteffect 
Onderzoeksbureau Markteffect voert de 
Burgerpeiling uit onder alle inwoners van 
Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder. Onder de 
deelnemers worden VVV-bonnen verloot. 

In het voorjaar van 2023 maken we de 
resultaten van het onderzoek bekend op 
www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling. De 
antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn 
niet te herleiden tot personen.  Op onze 
website staan de resultaten van hetzelfde 
onderzoek in 2018 en 2020. En ook wat er met 
deze resultaten is gedaan. 

   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.
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