
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 11 november 2022, brandveilig gebruik 

groepsaccommodatie, Vaart Zz 95
- op 15 november 2022, plaatsen dakkapel, 

Ofslag 8

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Oud & Nieuw festival 1 

januari 2023, Nijesteegde 49A

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

Vaart Zz 95

Melding Activiteitenbesluit
- voor aanleg bodemenergiesysteem, 

Beatrixoord 1 (14-11-2022)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 14 november 2022, kap diverse bomen, 

De Pegge 8  kadastraal G 648, 649, 659, 673

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten en veranderen voormalig 

kerkje, Petersburg 24 (14-11-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 november 2022, plaatsen aanbouw, 

Leeksterweg 63A

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Carbidfest 31 december 202, 

Turfsteker 29 (10-11-2022)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 november 2022, uitbreiding jongveestal 

en herbouw schuur, Oosterwoldseweg 43A

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen erfafscheiding, Groote Singel 7    

(10-11-2022)
- voor vergunningsvrije verbouw t.b.v. 

levensloopwoning, Buttingasingel 15 
(10-11-2022)

- voor plaatsen pasnetsilo, Weperpolder 16     
(10-11-2022)

- verbouw woning, Snellingerdijk 81 (14-11-2022)
- vervangen kap, Duistereweg 24 (15-11-2022)

Waskemeer 
Melding Activiteitenbesluit
- voor plaatsen windturbine, Kruisweg 32A     

(14-11-2022)

Ooststellingwerf
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- voor plaatsen 20 driehoeksborden Campagne 

IJsbaan Appelscha 14 t/m 28-12-2022
- verklaring van geen bezwaar mountainbike 

evenement Drenthe 200

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

Mooie initiatieven krijgen subsidie van 
het Fonds
Het Fonds besteedt dit jaar € 114.015,- aan 
maatschappelijke initiatieven in 
Ooststellingwerf. In totaal gaat het om negen 
projecten. Ook dit jaar zijn er weer veel nieuwe 
ideeën ingediend.

Wethouder Esther Verhagen is onder de indruk 
van de ingediende projecten: “Wat fijn om te 
zien dat er ook dit jaar weer veel mooie en 
afwisselende aanvragen zijn binnen gekomen. 
Op de basisscholen in Haule en Makkinga 

willen ze met de subsidie van het Fonds het 
schoolplein uitdagender en groener maken. In 
Appelscha komt een pannakooi. Er wordt een 
speciale Djembe workshop georganiseerd voor 
kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Wij helpen graag mee om mooie 
initiatieven voor de samenleving te ontwikkelen!”

Benieuwd welke initiatieven gewonnen hebben? 
Een overzicht vind je op onze website  
www.ooststellingwerf.nl/fonds.  

   

Dinsdag 29 november 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda 
• Vaststellen Detailhandelsvisie 

Ooststellingwerf 2022 
• Kredietaanvraag stimuleren amateursport
• Ontwerp Statutenwijziging Stichting Oold 

Ark en Stichting Korenmolen "De Weijert"
• Grondexploitatie De Kromten te Waskemeer
• Ontwerp gemeenschappelijke regeling Hûs 

en Hiem
• 1e inrichting onderwijsleerpakket en 

meubilair o.b.s. Boekhorst

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 in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken? 
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 29 
november 2022 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

Hoe werkt de gemeenteraad? Wat houdt het 
raadslidmaatschap in? Hoe worden 
politieke besluiten in de gemeenteraad 
genomen?

Wilt u hier graag meer over weten? Dat kan 
als gast van de raad! Als gast van de raad 
wordt u ontvangen op het gemeentehuis door 
een aantal raadsleden. Deze raadsleden 
vertellen u het een en ander over het werk van 
de raad. Daarna volgt een rondleiding door 
het gemeentehuis. Na deze introductie kunt u 
de raadsvergadering bijwonen. Tijdens de 
pauze van de raadsvergadering krijgt u 
opnieuw de mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de raadsleden en het college. Na afloop 
van de vergadering kunt u nog een praatje 

maken met de raadsleden. U kunt er ook voor 
kiezen om na de pauze naar huis te gaan.

De bijeenkomst duurt van 18.15 uur – 21.30 uur. 
Iedereen kan zich aanmelden, voorkennis is 
niet nodig. Deelname is gratis. Wij heten u 
van harte welkom!

Aanmelden:
Heeft u interesse? Dan kunt u zich tot  
25 november 2022 opgeven bij de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl. Ook buiten dit 
project om bent u altijd van harte welkom om 
de raadsvergaderingen bij te wonen.

De raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering

Gast van de raad 29 november 2022

Bijeenkomst gezonde sportomgeving

Ontwerpbestemmingsplan Bruggelaan 62 - Appelscha
Ben jij bestuurder of vrijwilliger bij een 
sportclub? Dan is de bijeenkomst gezonde 
sportomgeving leuk voor jou! 

Wat betekent een gezondere leefstijl voor jouw 
club? Hoe gaat jouw club om met het werven 
en behouden van vrijwilligers? Hoe zorg jij voor 
handhaving van de regels rondom NIX18? Op 
woensdag 30 november krijg jij antwoord op 
deze vragen. Vanaf 17.00 uur staat een gezonde 
maaltijd voor je klaar. Wij nodigen je van harte 
uit om aanwezig te zijn in de gezonde 
sportkantine van Donkerbroek.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 25 november aan door te 
mailen naar co@ooststellingwerf.nl. Geef bij je 
aanmelding aan met hoeveel personen je komt. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bruggelaan 

62 - Appelscha’ ligt vanaf 23 november 2022 
tot en met 3 januari 2023 ter inzage. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPBruggelaan62-ON01) inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. Maak 
hiervoor eerst een afspraak. Dat kan via de 

website www.ooststellingwerf.nl of telefonisch 
via 14 0516. De stukken zijn ook digitaal in te 
zien op 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.

   Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 
39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur). 
Aanvraag voedselpakket telefoonnum-
mer:  (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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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


Samen warm de winter door

Energiecoaches van de gemeente 
Ooststellingwerf gaan tot eind dit jaar bij alle 
inwoners van Ooststellingwerf langs met 
informatie en kleine maatregelen om warm de 
winter door te komen.

Energieteam
De gemeente heeft een energieteam 
ingesteld. Dit team is aan de slag met 
vraagstukken rond (energie)armoede en 
verduurzaming. Het energieteam werkt 
samen met de dorpen aan initiatieven om 
inwoners warm de winter door te helpen. Wil 
je hierbij helpen of heb je er vragen over? 
Neem dan contact op via energie@
ooststellingwerf.nl of bel naar 14 0516 en 
vraag naar het energieteam.

Op www.ooststellingwerf.nl/energie staan ook 
tips om warm de winter door te komen.

Energiecoaches langs de deuren
Tot eind dit jaar gaan energiecoaches van de 
gemeente langs bij alle inwoners. Ze 

beantwoorden ter plekke vragen over 
energiebesparing en bieden kleine duurzame 
hulpmiddelen aan om het thuis iets warmer 
te krijgen. Ben je niet thuis? Dan laten de 
energiecoaches een flyer met informatie 
achter in de brievenbus. De energiecoaches 
dragen een identiteitspasje van de 
gemeente.

Waarom nu deze actie?
In de winter verbruiken we het meeste 
stroom en gas. We zijn dan vaker binnen, 
maken meer gebruik van verlichting en 
kijken meer tv. Vooral verwarming heeft 
invloed op de energierekening. Zo'n 75% van 
het totale gasverbruik is voor het verwarmen 
van het huis. 20% wordt gebruikt voor warm 
water en gemiddeld 5% voor het gasfornuis. 
Over het hele jaar gezien wordt 75% van het 
gasverbruik in de wintermaanden verstookt. 
Besparen op gas kan dus het makkelijkst 
met de verwarming en vooral in koude 
tijden.

Roeken verjagen gaat weer van start

Orange the World

In de omgeving van Oosterwolde zit een 
roekenkolonie. Roeken zijn kraaiachtige vogels 
die graag in hoge bomen broeden. Het liefst 
met zoveel mogelijk bij elkaar. Ze veroorzaken 
daarom geluidsoverlast op sommige plekken. 

De roek is een beschermde vogel en alleen 
volgens speciale afspraken verjaagd worden. De 
gemeente heeft daarvoor in 2021 een plan 
vastgesteld. Zodra het blad van de bomen is, 
mogen vrijwilligers roeken verjagen naar een 
plek waar zij minder overlast veroorzaken. Een 
groep vrijwilligers is hiervoor getraind. Ze 
gebruiken lasers om de roeken te verjagen van 
de plekken waar zij overlast geven.

Vlak voor zonsopkomst en vlak na 
zonsondergang gaan de vrijwilligers aan de 

slag. De roeken worden naar het bosje bij de 
waterzuivering in Oosterwolde verjaagd. Die 
plek is aantrekkelijk gemaakt voor de roeken. 
Omwonenden hebben hier persoonlijk 
informatie over ontvangen.

Het verjaagseizoen start als het blad van de 
bomen is en stopt als het eerste roekenei is 
gevonden.  Het verjagen mag dankzij een 
ontheffing van de provincie. De start van het 
verjaagseizoen is meestal eind januari.
Ervaart u overlast van roeken of wilt u helpen 
als vrijwilliger? Neem dan contact op met 
Maryleen Blaauw: m.blaauw@ooststellingwerf.nl.  

Het verjagen van roeken is vastgelegd in  
het roekenbeheerplan. Die vindt u op  
www.ooststellingwerf.nl/roeken.

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. 
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 Orange The 
World walk. Ook is er in de Stipepassage een 
creatieve middag in het teken van Orange The 
World. 

Creatieve middag
Op zaterdag 3 december wordt een creatieve 
middag in de Stipepassage in Oosterwolde 
georganiseerd. Leden van het Kunstenaars 
Collectief Oosterwolde zijn vanaf 13.00 uur 
aanwezig om samen met geïnteresseerden 
bloemen te vouwen van oranje papier. Op deze 
bloemen komen teksten van vrouwen te staan. 
Aan het einde van de middag worden deze 
bloemen in de Stipepassage opgehangen.

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. Leeftijd vanaf 12 jaar.

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

De herfst is begonnen. Voor steeds meer huishoudens breken spannende tijden aan. 
Energiearmoede treft mensen die het al moeilijk hadden, maar nu ook nieuwe groepen. Ruim 1 
miljoen Nederlanders hebben moeite om elke maand rond te komen.
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