
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 evenementenvergunning APV 
- voor organisatie Winterwandeltocht op  

5 februari 2023, Boerestreek – Drents Friese 
Wold

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Noord Nederlandse 

kampioenschappen cross 11 december 2022, 
de Bongerd    (05-12-2022)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 november 2022, bouw woning, 

Peperstraat 13

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 december 2022, aanvraag tankstation, 

Oosterwoldseweg 7 

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap kastanjeboom, Weemeweg 7 

(01-12-2022)

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 20 december 2022 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Agenda 
• Benoeming vervangend raadslid
• Initiatiefvoorstel besteding 1,25 miljoen euro
• Tarieven afvalstoffenheffing 2023
• Wijziging financiële verordening
• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023
• Uitbreiden doelgroep energietoeslag 2023 

van 120% naar 140% van het wettelijk  
sociaalminimum (WSM)

• Budgetoverheveling 2022-2023
• Verordening kwijtschelding 2023
• Verordeningen 2023
• Verordening rioolheffing 2023
• Voortgang aanbevelingen 

rekenkamercommissie

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 20 
december 2022 12.00 uur melden bij de 
griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of 
telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal vijf 
minuten spreektijd.

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

Op vrijdag 23 december is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten. Maandag 26 december 
(tweede Kerstdag) zijn het gemeentehuis, het Gebiedsteam en de milieustraat gesloten. 
Donderdag 29 december is het gemeentehuis geopend tot 16.30 uur.

Gemeenteraadsvergadering Aangepaste openingstijden

Vrijwilligers bedankt!

We hebben in Ooststellingwerf een grote groep 
vrijwilligers die zwerfafval opruimt. Wethouder 
Gerben But: “Ik ben ontzettend trots dat we er 
dit jaar weer veel nieuwe vrijwilligers bij hebben 
gekregen. We zijn nu al met 175 vrijwilligers! 
Ieder jaar bedanken we de Ooststellingwervers 

die helpen onze omgeving schoon te houden. 
Ruim jij ook zwerfafval op en ben je nog niet 
bekend bij de gemeente? Meld je bij ons via 
e-mail gemeente@ooststellingwerf.nl of bel  
14 0561. Dan kunnen we jou ook bedanken.”

Fietsverlichtingsactie

Energiebank Fryslân

Goede verlichting in het verkeer is heel 
belangrijk, ook op de fiets! Op woensdag 7 
december was er daarom een 
fietsverlichtingsactie bij het CSG Liudger in 
Waskemeer. Wethouder Jelke Nijboer 
controleerde samen met de Fietsersbond de 
leerlingen op hun fietsverlichting. Geen goed 
werkende fietsverlichting? Dan werden de 

jongeren staande gehouden en kregen ze 
nieuwe fietsverlichting. 

Deze actie is onderdeel van de campagne 
Fietsverlichting ‘Aan in het donker’. Goede 
verlichting verkleint de kans op ongelukken met 
zo’n 20%. Uit onderzoek blijkt dat vooral 
jongeren vaak niet met goede verlichting fietsen.

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. 

   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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 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 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
KIJKEN

WE NAAR WAT
 WEL KAN

 TINEKE

 JAN  THAMAR PETER

WWW.OOSTSTELLINGWERF.NL GEBIEDSTEAM

BEL, MAIL OF KOM LANGS 
 
•  (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.
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