
 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.

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor dempen sloot 6, Bûtenweg 

(06-12-2021)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 december 2021, plaatsen hekwerk 

rondom mestbassin en plaatsen zuigpunt, 
Koumansburg 9

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 december 2021, bouw wagenberging, 

sleufsilo met mestopslag, Klokhuisdijk 1

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 december 2021, uitbreiding 

varkenshouderij, Weperpolder 8

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Buurtfeest 25 jaar BOZ op 

21 mei 2022, hoek Menninge - Grietmanslaan

Verleende omgevingsvergunning
- voor realisatie bedrijfsloods, Esgang 9 

(03-12-2021)

Verleende vergunning APV
- voor standplaats verkoop oliebollen e.d.  

1 januari t/m 31 december 2022, 
Stationsstraat

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Snellingerdijk 4A 

(08-12-2021)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 december 2021, vergroten woning dmv 

dakopbouw, Feikemaweg 16
- op 3 december 2021, bouw woning,  

Kruisweg 27
- op 7 december 2021, vergroten woning, 

Bakkeveensterweg 12

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie  SponsorloopLiudger 2021, 

23 december 2021  

Ooststellingwerf
Aanvraag vergunning Algemene Plaatselijke 
Verordening APV
- voor organisatie cabrio/oldtimertocht op  

22 mei 2022

Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor plaatsen reclameborden van 21 t/m  

31 december 2021 Campagne Koop Lokaal

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

      

   

Dinsdag 21 december 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is gesloten. Deze 
raadsvergadering is alleen online te volgen. 
De raadsvergadering is wel openbaar, maar 
niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Tarieven afvalstoffenheffing 2022
- Transitievisie Warmte OWO
Hamerstukken:
- Budgetoverheveling 2021-2022
- Verordeningen 2022
- Verordening rioolheffing 2022
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022
- Bestemmingsplan en ontwerp 

omgevingsvergunning ’t Oost 60 
Oosterwolde

- Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2022

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 21 
december 2021 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en  
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gedurende de kerstvakantie (25 december 2021 
t/m 6 januari 2022) is het gemeentehuis gesloten 
op donderdagavond. U kunt mèt afspraak bij ons 
terecht op de volgende momenten:

•	Maandag	08.30	–	12.30	
•	Dinsdag	t/m	donderdag		08.30	–	16.30	
•	Vrijdag	08.30	–	12.30	

Vanaf 9 januari 2022 verandert de busdienstregeling in Friesland. Wat dat voor jou betekent, vind 
je op www.arriva.nl/a/dienstregeling-2022-1/bus.htm.

Gemeenteraadsvergadering Aangepaste openingstijden kerstvakantie

Aangepaste busdienstregeling

Het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Dorpsstraat 29-31 Haule’ ligt vanaf 15 
december 2021  tot en met 25 januari 2022 
ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDorpsstraat2931-VGO1)  inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U maakt hiervoor 

eerst een afspraak. Dit kan telefonisch via 
14 0516. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Kuinderweg 1 Makkinga’ ligt vanaf 
15 december 2021  tot en met 25 januari 2022 
ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
Kuinderweg1-VG01)  inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U maakt hiervoor 

eerst een afspraak. Dit kan telefonisch via  
14 0516. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Het fietspad tussen Donkerbroek en Haule is 
onlangs vernieuwd in een beton uitvoering. 
Dit nieuwe fietspad wordt dit deze winter 
niet gestrooid. Nieuw beton kan namelijk 

niet tegen strooizout. Volgend jaar wordt het 
fietspad weer opgenomen in de strooiroute. 
Meer informatie over onze strooiroutes staat 
op ooststellingwerf.nl/strooiroutes.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Jan 
Frankensingel 26 Oosterwolde’  ligt vanaf  
15 december 2021  tot en met 25 januari 2022 
ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPJFrankensingel26-VG01)  inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U maakt hiervoor 

eerst een afspraak. Dit kan telefonisch via 
14 0516. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 29-31 Haule’ ter inzage voor beroep

Bestemmingsplan ‘Kuinderweg 1 Makkinga’ ter inzage voor beroep

Fietspad tussen Donkerbroek en Haule wordt dit seizoen niet gestrooid

Bestemmingsplan ‘Jan Frankensingel 26 Oosterwolde’ ter inzage 
voor beroep

De raad, het college van burgemeester en 
wethouders, de heffingsambtenaar, de 
invorderingsambtenaar en de leerplicht-
ambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegd-
heden betreft, hebben vastgesteld de 

Verordening commissie bezwaarschriften 
Ooststellingwerf 2022.

De verordening treedt in werking op 1 januari 
2022. Deze ligt vanaf 10 december twee weken 

voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis 
in Oosterwolde bij de informatiebalie. Als u 
de verordening wilt inzien op het 
gemeentehuis, moet u een afspraak maken. 
Dit kan via www.ooststellingwerf.nl of via 

14 0516. Een kopie van de verordening is 
tegen betaling verkrijgbaar. 
Heeft u vragen over deze verordening, dan 
kunt u contact opnemen met Rinze Bouma, 
telefoonnummer 14 0516.

Verordening commissie bezwaarschriften Ooststellingwerf 2022 vastgesteld 

Dinsdag 14 december 2021 | WEKELiJKS niEuWS GEMEEntE OOStStELLinGWERF 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag		 08.30	–	12.30

Dinsdag	en	woensdag	 08.30	–	16.30

Donderdag	 08.30	–	19.30

Vrijdag	 08.30	–	12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

De inloopspreekuren vervallen 

voorlopig. Het Gebiedsteam blijft 

telefonisch bereikbaar.

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

