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Appelscha
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Ofslag 8  

(28-11-2022) 
- voor nieuwbouw kapschuur en hekwerk, 

Terwisscha 15 (28-11-2022) 
- voor kap kastanjeboom met herplantplicht, 

Vaart Nz 130 (29-11-2022)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Avondvierdaagse Appelscha 

27 t/m 30 juni 2023

Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor wijziging drank & horecavergunning, 

Boerestreek 17

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 november 2022, vernieuwen en 

verhogen kapconstructie, Schapendrift 6a

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor gewijzigd uitvoeren vergunning  

OV-2020-6781, verplaatsen hal, Turfsteker 41

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  28 november 2022, plaatsen 

zonnepanelen, Oosterhuisweg 23
- op 30 november 2022, plaatsen dakkapel, 

Bûterheideveld 5

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen zonnepanelen in tuin, 

Bercoperweg 55 (28-11-2022)

Verleende Ontwerp-omgevingsvergunning
- voor bouw mestbassin, Laagduurswoude 3      

(29-11-2022)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor aanvraag OBM voor mestvergister, 

Laagduurswoude 3

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbreden inrit, Boereweide 24 

(25-11-2022)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Venekoterweg 5      

(28-11-2022)

Ravenswoud
Melding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- voor Feest 11 februari 2023, dorpshuis

Waskemeer 
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor oprichten kleine windturbine, Kruisweg 32A

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

pas van GGD Fryslân 16 t/m 30-12-2022
- voor plaatsen tijdelijke reclameborden FNP 

PS verkiezing 2023, 1-15  maart 2023
- voor plaatsen driehoeksborden CSG Liudger 

Open dag 3  t/m 17-2-2023
- voor plaatsen reclameborden Open Huis 

Drenthe College Assen 10 t/m 23 jan.2023

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

Het beste moment om een boom te plan-
ten was 20 jaar geleden. Het op een na bes-
te moment is nu. In deze tijd van het jaar 
plant je het beste een boom. Het blad is 
eraf, dus de boom is in rust. En de bodem 
is nog enigszins warm, waardoor de boom 
goed kan beginnen met wortelen. 

Waarom bomen planten? 

• Bomen geven schaduw  

• Bomen produceren zuurstof 

• Bomen zuiveren de lucht 

• Bomen vangen fijnstof/roet 

• Bomen dempen geluid 

• Bomen zorgen voor een juiste  
 leefomgeving planten, dieren en mensen. 

• Bomen verkoelen de omgeving  

• Bomen leveren bouwmaterialen,  
 brandstof en humus en slaan CO2 op 

• Bomen leveren vruchten en/of zaden  
 en vaak nectar

Bomen helpen dus mee aan het voorkomen 
van opwarming van de aarde en leveren een 
belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. 
Ze zetten zonlicht/warmte om in schone 
lucht en materialen als blad en hout. De 
warmte die bomen hiervoor gebruiken, geven 
ons juist verkoeling. Planten halen ook de 
vluchtige organische stoffen uit de lucht, zo-
als uitlaatgassen. Als je in het bos loopt ruik 
je een kadaver amper. Als je er een in huis 
zou leggen, merk je snel genoeg het verschil! 
Dit komt door de zuiverende werking van 
bomen en planten, via het assimilatieproces.

Hoe plant je een boom?  
Een boom heeft onder de grond evenveel 
wortels als takken boven de grond. Houd 
daar rekening mee tijdens het planten. Zorg 
dat de boom ondergronds voldoende (groei)
ruimte heeft. De wortels moeten in mooie 
humeuze en voedingsrijke grond staan om 
de boom optimaal zijn werk te laten doen. 
De meeste bomen houden niet van natte 
voeten. Verder moeten er voldoende schim-

Bomen planten

mels en bacteriën in de grond zijn, dit noe-
men we bodemleven. De boom werkt samen 
met dit bodemleven. Een goede bodem is 
luchtig en kan voldoende vocht vasthouden.

Welke boom planten?  
Er zijn talloze kleine bomensoorten en 
boompjes op stam. Zoals meidoorn, dwerg-
mispel en dwergprunus. Bomen die minder 
schaduw geven, waardoor er andere planten 
onder kunnen groeien zijn ginkgo, gleditsia 
(valse Christusdoorn) en berk. Bomen met 
bijzondere vormen zijn bijvoorbeeld zuil-
beuk, zuilhaagbeuk, bolacacia, leiplataan, 
treurberk en treurwilg. Heb je ruimte voor 
een grote boom, denk dan een eik, beuk of 
es. Ze zijn er in diverse kleuren en varianten.   
Meer informatie vindt u bij het Groen Kli-
maatplein bij Groen Goed Menken in Haule. 

Friesland telt 8 Groen Klimaatpleinen. De kli-
maatpleinen zijn ontwikkeld door Tuinbranche 
Nederland en worden mede mogelijk gemaakt 
door Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens 
en alle Friese gemeenten. Doel is inwoners te hel-
pen hun tuinen aan te passen op de klimaatver-
andering en water- en diervriendelijk in te richten.

Hans Menken

Helaas krijgt wereldwijd één op de drie  
vrouwen te maken met geweld. Met de  
Orange the World campagne laten we zien dat 
we tegen geweld tegen vrouwen zijn. Samen 
kunnen we geweld tegen vrouwen en meisjes 
de wereld uithelpen door voor ze op te komen. 
Dit kun je doen door zelf geen geweld te 
gebruiken en ervaringsverhalen van vrouwen 
serieus te nemen. Door erover te praten, 
het taboe op geweld te doorbreken en 
mensen in je omgeving aan te spreken op 
grensoverschrijdend gedrag. 

Susanne Slikkerveer is ervaringsdeskundige 
partner geweld. Op onze website vertelt ze wat 
jij kan doen als je vermoedt dat iemand met 
geweld te maken heeft: www.ooststellingwerf.nl/
orange-the-world-medestander.

Veilig Thuis  
Heb je thuis met geweld te maken of ken je 
iemand in je omgeving die hiermee te maken 
heeft? En wil je hierover advies? Neem dan 
contact op met het Veilig Thuis Friesland. Vorig 
jaar zijn er in Ooststellingwerf 150 meldingen 
gedaan. Je kunt 24/7 gratis (en anoniem) 
bellen met 0800-2000 of (anoniem) chatten 
via www.veiligthuisfriesland.nl op werkdagen 
van 9.00-17.00. Bij direct gevaar bel 112.

Heb jij vragen of zorgen over je thuissitua-
tie? Ook het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf kan met je meedenken.  
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.

Alle volwassen inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf kregen een uitnodiging om 
mee te doen aan de Burgerpeiling in de brie-
venbus. De Burgerpeiling is een vragenlijst die 
gaat over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld de 
ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten 
in de dorpen, maar ook over (geld)zorgen en 
vrijwilligerswerk. 

Onder de deelnemers worden VVV-bonnen 
verloot. De eerste bonnen zijn inmiddels uitge-
deeld. Je hebt nog tot vrijdag 23 december de 
tijd om de Burgerpeiling in te vullen en  
dus kans te maken op een VVV-bon.  
Kijk voor meer informatie op  
www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling. 

Orange the World 

Heb jij de Burgerpeiling al ingevuld?

   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


De winter is in aantocht. Dat betekent dat de 
temperaturen dalen. Als we verwachten dat de 
weg glad wordt, strooien wij de belangrijke 
wegen en fietspaden. Dit doen we voordat het 
glad is, dus preventief. Het advies: houd met 

winters weer altijd rekening met gladheid. Oók 
op gestrooide wegen. Kijk voor het overzicht 
van de strooiroutes en onze infographic op 
www.ooststellingwerf.nl/strooiroutes/. 

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. 
De gemeente heeft onderzocht hoe de 
bezoekers het reserveren van een tijdstip 
ervaren. De reacties zijn overwegend positief. 
1062 inwoners hebben meegedaan aan het 
onderzoek. Deelnemers geven aan dat 
reserveren onnodig wachten voorkomt. Er is ook 
minder drukte op de weg en bij de milieustraat.

Meer scheiding
Ook hebben de medewerkers nu meer tijd voor 
de bezoeker en wordt daardoor het afval beter 
gescheiden. Het scheidingspercentage steeg in 
2020 met 0,5% naar 91.9% en in 2021 zelfs 
naar 92,2%.

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).

Strooiroutes Naar de milieustraat? Maak een afspraak

Afval scheiden
Met afval scheiden, bespaar je snel geld. In 
Ooststellingwerf onderzoeken we regelmatig welk 
afval in de Sortibak zit. Wist je dat er op sommige 
plekken wel bijna 40% aan gft-afval in de Sortibak 
zit? Gft-afval is veel zwaarder dan restafval. Zonde 
dus om dat in je Sortibak te doen, want dan betaal je 
per kilo!  Gooi je het in de Biobak dan kost een 
leging je ‘maar’ 1 euro. Snel verdiend dus! Hiernaast 
zie je wat we gemiddeld aantreffen in de Sortibak.
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•  (0516) 820 100
•  GBT@ooststellingwerf.nl
•  Vrije inloop op werkdagen
 van 9.00 tot 13.00 uur
 Tot 9 januari: Gezondheidscentrum
 (Brink 1, 8431 LD Oosterwolde)
 Vanaf 9 januari 2023: Gemeentehuis
 (‘t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde)

Het gebiedsteam verhuist naar het gemeentehuis  

Het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf verhuist maandag 9 januari 2023
naar het Gemeentehuis in Oosterwolde. Tot 9 januari 2023 zit het Gebiedsteam nog
in het Gezondheidscentrum aan de Brink 1 in Oosterwolde.

Vrije inlOOp
Elke werkdag heeft het Gebiedsteam van 9.00 uur tot 13.00 
uur een vrije inloop. Je kan dan zonder afspraak langskomen
bij het Gebiedsteam als je vragen of zorgen hebt.
Bijvoorbeeld over geld, opvoeden, zorg of iets anders.
Vanaf 9 januari is deze vrije inloop in het gemeentehuis.


