
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 18 november 2022, bouw schuur, 

Kloosterweg 9

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw woning, Vaart Nz 130

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor kappen van diverse bomen met 

herplant, De Pegge 8 (21-11-2022)
- voor kappen van diverse bomen, De Pegge 8 

kadastraal G 648,649,659,673 (21-11-2022)

Elsloo
Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Vesuvius paasvuur op 9 

april 2023, Kruising Bûtenweg/De Riete

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten aanbouw met garage/berging, 

Meester Zuidemastraat 37 (17-11-2022)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Oosteregge 9 en 11     

(17-11-2022)

Oldeberkoop
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen bijgebouw t.b.v. 

schoonheidssalon, Schuinpad 45

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 november 2022, verbreden oprit, 

Boereweide 24

Melding Activiteitenbesluit
- voor  het veranderen bedrijf, Buttinga 10    

(23-11-2022)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 november 2022, golfplaten garage 

omwisselen met geïsoleerde 
sandwichpanelen, Veenwijksweg 10

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

Energiebank Fryslân
Niet iedereen kent problemen door 
energiearmoede. Samen met bewoners en 
Energiebank Fryslân gaan we daarom acties 
opzetten om energie voor iedereen betaalbaar 
te houden of te maken. Hierbij kan ook jij 
helpen. Ben je handig en kan je helpen om 
energiebesparende maatregelen te installeren? 
Meld je nu aan via energie@ooststellingwerf.nl.

Je kan ook geld doneren, bijvoorbeeld je 
energiecompensatie in november en december, 
aan de Energiebank. Het geld komt dan ten 
goede aan huishoudens die dat het hardst 
nodig hebben. Wil je dat je geld lokaal besteed 
wordt? Vermeld dan je woonplaats of 
Ooststellingwerf bij de overboeking.  

Uit gesprekken met 
Energiebank Fryslân 
hebben we geleerd dat 
hierin de kracht van 
het gezamenlijke een 
belangrijk 
uitgangspunt is. Ons 
advies is dan ook om zoveel op dorpsniveau 
inzamelingen te doen, zodat Energiebank 
Fryslân samen met die dorpen kan kijken wat er 
nodig is in die specifieke dorpen. 
 
Kijk voor meer informatie op  
www.energiebanknederland.nl. 

   

Dinsdag 6 december 2022 vanaf 19.30 uur 
vindt de gezamenlijke raadscommissie P&C, 
Ruimte en Samenleving plaats. De publieke 
tribune is open. 

Agenda
- Uitbreiden doelgroep energietoeslag 2023 

van 120% naar 140% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM)

- Budgetoverheveling 2022-2023
- Verordening kwijtschelding 2023
- Tarieven afvalstoffenheffing 2023
- Verordeningen 2023
- Verordening rioolheffing 2023
- Voortgang aanbevelingen 

rekenkamercommissie

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 6 december 
2022 tot 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 gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte 
en Samenleving is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte en Samenleving

Moeite met rondkomen? Denk eens aan de Voedselbank
De Voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Elke 
week helpt de Voedselbank hiermee duizenden gezinnen in Nederland en gaan ze voedsel-
verspilling tegen. In Oosterwolde zit ook een Voedselbank. “Begin dit jaar kregen 35 gezinnen een 
voedselpakket van ons. Inmiddels is dit aantal meer dan verdubbeld naar 81 gezinnen en blijft het 
oplopen. Veel mensen hebben moeite met rondkomen door stijgende vaste lasten, dat merken wij 
ook”, vertelt Hans van Welsem, penningmeester en intaker bij Voedselbank Ooststellingwerf. 

Voor wie is de Voedselbank?
De Voedselbank helpt tijdelijk gezinnen die een 
laag besteedbaar inkomen hebben. “Hierbij 
kijken we altijd naar de inkomsten en uitgaven 
per gezin. Wat komt er binnen en gaat er uit 
aan huur, gas, water, elektra en verzekeringen”, 
vertelt Hans. De hulp van de Voedselbank duurt 
maximaal drie jaar. “We helpen mensen graag. 
Maar het liefste zien we ze weer vertrekken, 
omdat ze het zelf weer goed redden. We zijn 
een tijdelijke hulp die op een gegeven moment 
weer stopt. We spreken trouwens over 

gezinnen, maar alleenstaande inwoners kunnen 
ook gebruik maken van de voedselbank.” 
Kijk voor alle aanmeldcriteria op 
www.voedselbankooststellingwerf.nl/criteria. 

Hoe werkt de Voedselbank?
Iedereen die zich aanmeldt, krijgt de eerste 
maand voedselpakketten zonder dat er naar 
hun inkomen en uitgaven gekeken wordt. “Als 
die maand erop zit, kijken we of iemand onze 
hulp mag krijgen. Dit doen we vervolgens elk 
half jaar”, vertelt Hans. De Voedselbank is een 

onafhankelijke organisatie. “Dat betekent dat 
wij geen enkel contact hebben met de 
gemeente of andere instanties over persoonlijke 
gegevens. Het enige wat we doorgeven zijn de 
verjaardagen van de kinderen aan stichting 
Jarige Job, zodat zij iets leuks krijgen op hun 
verjaardag”, aldus Hans. 

Voedselpakketten 
Er zijn drie verschillende soorten voedselpakketten. 
Voor grote gezinnen (vier of meer personen), 
kleine gezinnen (twee of drie personen) of 
alleenstaanden. Aan het begin van elke week 
kijkt een vrijwilliger van de Voedselbank welke 
houdbare producten er op voorraad liggen en in 
de pakketten kunnen. “Later in de week krijgen 
we dan ingevroren vlees, zuivel, brood, groente 
en fruit binnen. Dit krijgen we van het regionale 
distributiepunt, maar ook van lokale 
ondernemers. We proberen altijd genoeg 
voedsel voor ongeveer drie maaltijden in de 
pakketten te doen. Hiernaast moeten mensen 
dus nog wel eten kopen voor de rest van de 
week. Ook de samenstelling van de pakketten is 
elke week anders, het is maar net wat we 
binnenkrijgen”, benadrukt Hans. 

Vrijwilligers
De Voedselbank draait 100% op vrijwilligers. 
Voedselbank Ooststellingwerf telt 27 
vrijwilligers, inclusief het bestuur. “Zelf doe ik 
de intake, dat betekent dat ik samen met twee 
andere intakers kijk naar alle aanmeldingen en 
bepaal of ze recht hebben op onze hulp. Ook 
kijken we eens in het half jaar of iemand nog 

steeds onze hulp mag krijgen. Andere taken die 
vrijwilligers bij ons doen zijn het samenstellen 
en inpakken van de pakketten, het uitdelen van 
de pakketten op vrijdag en contact hebben met 
ondernemers en particulieren over donaties van 
geld en voedsel”, vertelt Hans. 

Meld je aan
Denk je in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket? Laat het Voedselbank 
Ooststellingwerf dan weten via 
telefoonnummer 06 21 62 00 15 of via de mail 
intakers@voedselbankooststellingwerf.nl. 
Elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur 
kan iedereen die zich heeft aangemeld een 
pakket ophalen bij de Voedselbank in 
Oosterwolde. Kijk voor meer informatie op 
www.voedselbankooststellingwerf.nl. 

Het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf zet zich in voor iedereen 
die in een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Of dit nu op het gebied van zorg, opvoeden 
of geld is. Kom je er zelf niet uit? Neem dan 
(anoniem) contact met ons op. Je kunt 
bellen, mailen of je loopt bij ons binnen. 
Samen kijken we wat je nodig hebt. We 
behandelen jouw verhaal altijd vertrouwelijk. 
• (0516) 820 100
• GBT@ooststellingwerf.nl
• Vrije inloop op werkdagen van 9.00 tot
 13.00 uur in het Gezondheidscentrum
 (Brink 1, 8431 LD Oosterwolde) 
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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


Heb jij de burgerpeiling al ingevuld?

Stichting Lotgenotencontact steunt 
ouders kindertoeslagenaffaire

Half november ontvingen 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 ontmoetings-
mogelijkheden en de activiteiten in de dorpen, 
maar ook over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk. 
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Ga 
naar www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling en 
vul vervolgens het wachtwoord in. Dit 
wachtwoord staat in de uitnodiging die je hebt 
ontvangen. De burgerpeiling staat open tot en 
met vrijdag 23 december. 

Markteffect 
Onderzoeksbureau Markteffect voert de 
Burgerpeiling uit. Onder de deelnemers worden 
VVV-bonnen verloot. De eerste tien bonnen zijn 
inmiddels uitgereikt. Je maakt tot 23 december 
nog kans op een VVV-bon, waarmee je iets kan 
kopen bij onze plaatselijke winkeliers of bij 
diverse online winkels.  

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. 

Stichting Lotgenotencontact heeft een speciale 
lotgenotenlijn voor gedupeerden van de 
kindertoeslagenaffaire. Het doel van Stichting 
Lotgenotencontact is gedupeerden onder-
steunen in hun herstelproces. De stichting doet 
dit door inzet van ervaringsdeskundigen, die 
vanuit eigen ervaringen steun en praktische 
adviezen kunnen bieden. Openheid, respect 
voor elkaar en vertrouwen zijn belangrijke 
kernwaarden binnen Lotgenotencontact.

Contact
Stichting lotgenotencontact is voor gedupeerde 
ouders bereikbaar via de Lotgenotenlijn bereik-
baar via telefoonnummer: 030 – 44 20 000 op 
maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 13:00 uur 
en van 17:00 uur tot 21:00 uur. Je kan ook contact 
opnemen met stichting Lotgenotencontact via 
e-mailadres  contact@lotgenotencontact.info 
of het contactformulier op de website 
lotgenotencontact.info. 

Energieneutraal &  
Comfortabel wonen?

Wil je weten hoe je jouw woning stap 
voor stap kunt isoleren, welke maat-
regel je energieverbruik het meest 
verlaagd en welke maatregel je woning 
comfortabeler maakt?

Laat je dan inspireren tijdens 
het webinar op do. 1 december
van 20.00 tot 21:00 uur. 

Meld je aan op: SA24.nl/webinar

DIT WEBINAR WORDT GEORGANISEERD DOOR

Doe mee met ons gratis webinar.

Onderwerpen webinar:  isoleren  •  ventileren  • verwarmingssystemen  •  warmtepompen  •  zonnepanelen

   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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