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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
Maandag en vrijdag  8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur* 
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening. 

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 
uur terecht voor informatie over bouwen en 
bestemmingsplannen.

milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
9 december  Fimke Hijlkema

 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 21 november 2019  uitbreiden 

woonhuis, Kloksveen 54

Verleende evenementenvergunning
- voor organiseren Beachvolleybal 

Appelscha op 4 juli 2020, Bosberg 
(kleine zandvlakte) (28-11-2019)

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor opnieuw  rietdekken woning, 

Dorpsstraat 97 (29-11-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 26 november 2019, vergroten 

woning, Steenpoel 28

makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen zonnepanelen, 

Wemeweg 42 (29-11-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 november 2019 voor het 

kappen van twee bomen  met her-
plantverplichting aan het 
Grootdiep op het traject tussen de 

Rijweg en de Weper/N919, , 
kadastraal bekend  sectie  E, num-
mers 759 en 735. Kap is nodig van-
wege de benodigde verbreding van 
het Grootdiep en de daaraan 
gekoppelde verlegging/verbreding 
van de onderhoudsdam/ 
schouwpad. 

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van twee bomen  

met herplantverplichting aan het 
Grootdiep op het traject tussen de 
Rijweg en de Weper/N919, 
kadastraal bekend  sectie  E,  
nummers 759 en 735. Kap is nodig 

vanwege de benodigde verbreding 
van het Grootdiep en de daaraan 
gekoppelde verlegging/verbreding 
van de onderhoudsdam/schouw-
pad. Er worden vier  nieuwe 
bomen geplant (26-11-2019)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 november 2019  plaatsen 

dakopbouw, Feikemaweg 12

Verleende evenementenvergunning
- voor organiseren Sponsorloop 

Liudger op 19 december 2019   
(28-11-2019)

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

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

In het gemeentehuis van Joure ontvingen afgelo-
pen donderdag elf vrijwilligers van Home-Start 
van Humanitas hun certificaat. In vijf dagdelen 
deden deze vrijwilligers kennis op over welke 
manier ze gezinnen kunnen ondersteunen. 
Dankzij een unieke samenwerking werden dit keer 
naast vrijwilligers van Home-Start Zuidoost 
Friesland, ook vrijwilligers van Home-Start 
Leeuwarden en Zuidwest Friesland getraind. Vijf 
vrijwilligers zullen gezinnen in de gemeentes de 
West- en Ooststellingwerf, Opsterland en 
Smallingerland gaan ondersteunen.   

Bij Home-Start bieden vrijwilligers gezinnen tijde-
lijk een steuntje in de rug in een periode waarin 
het even niet zo lekker loopt. Ze doen dit weke-
lijks een dagdeel gedurende maximaal 1,5 jaar.  
Dit kunnen gezinnen zijn vanaf 28 weken  
zwangerschap tot het jongste kind 14 jaar is. Door 
een luisterend oor, praktische steun en vriend-

schappelijk contact komen ouders weer in hun 
kracht en kunnen meer genieten van hun gezin.  
Home-Start wil daarmee voorkomen dat  
alledaagse problemen uitgroeien tot grotere  
problemen. 
 
gezinnen zoeken vrijwilligers
Op dit moment zijn er meerdere gezinnen Oost- 
en Weststellingwerf en Smallingerland die de 
waardevolle ondersteuning van een vrijwilliger 
van Home-Start kunnen gebruiken. Home-Start 
Zuidoost Friesland zoekt dus nieuwe vrijwilligers 
die in het nieuwe jaar kunnen starten met de 
basistraining. Heb jij opvoedervaring en ben jij 
een dagdeel per week beschikbaar om een gezin 
te ondersteunen? Neem dan contact op met  
coördinator Margriet Verloop via 06-51386583 of 
m.verloop@humanitas.nl of kijk voor meer  
informatie op www.home-start.nl.

Benieuwd wat een raadslid doet en waar de 
gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens een 
avond mee met een raadslid en volg de vergade-
ring vanaf de publieke tribune. 

Op 17 december zijn Annemiek Telkamp van 
GroenLinks en Edwin Meijerhof van 
OoststellingwerfsBelang uw gastvrouw en gast-
heer. Zij ontvangen u om 18.30 uur met koffie. Zij 
vertellen u over het werk van een raadslid en pra-

ten u bij over wat er die avond in de raad bespro-
ken gaat worden. Vanaf 19.30 uur volgt u vanaf de 
publieke tribune een deel van de raadsvergade-
ring. In de pauze maakt u kennis met de voorzit-
ter van de raad, onze burgemeester Harry 
Oosterman. 

Aanmelden?
Stuur een mail naar griffie@ooststellingwerf.nl.

Vrijwilligers ontvangen Home-start 
certificaat

te gast bij raadsleden Annemiek telkamp 
en edwin meijerhof

Regelmatig krijgt de gemeenteraad de vraag of het mogelijk is om een presentatie te houden voor 
de raad. Op 10 december kan dit. De gemeenteraad van Ooststellingwerf heet alle verenigingen, 
organisaties en inwoners welkom die iets willen presenteren. Iedereen is welkom!

Deze avond is voor iedereen toegankelijk en is live te volgen via de website van de gemeente. 
Wilt u iets presenteren? U kunt zich aanmelden via griffie@ooststellingwerf.nl. Aanmelden kan 
tot en met vrijdag 6 december.

Datum  : 10 december 2019
tijdstip : 19.30 – 22.00 uur
locatie : Raadzaal gemeentehuis Oosterwolde

Presenteren voor de gemeenteraad?

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

