
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 12 december 2022, bouw recreatiewoning, 

Ofslag kadastraal L 794

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Vaart Nz 130 

(13-12-2022) 

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie De Kwart van Appelscha op 

14 januari 2023, Boerestreek    (12-12-2022)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 december 2022, realiseren kleinschalig 

kampeerterrein - strijdig regels RO, 
Hoofdweg 61

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie Volkskerstzang 17 december 

2022, Leeksterweg 23A (14-12-2022)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  13 december 2022, realiseren kleine 

windmolen, Laagduurswoude 3

Aanvraag evenementenvergunning APV 
- voor organisatie vlomarkten op de laatste 

zaterdagen van maart t/m oktober 2023, 
Oosterhuisweg/Mr. Bergsmastraat

Oldeberkoop
Verleende Alcoholwetvergunning
- voor Oosterwoldseweg 3 (7-12-2022)

Verleende vergunning APV
- voor aanvraag exploitatievergunning 

Oosterwoldseweg 3 (7-12-2022)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 december 2022, t brandveilig gebruik 

van het gedeelte te verbouwen gebouw, 
Schapekamp 1

- op 7 december 2022, uitbreiden bestaande 
loods, Sleeweg 11

- op 9 december 2022, renovatie ligboxenstal, 
Buttinga 10

Verleende evenementenvergunning APV
- voor organisatie van Kerststallentour Trinity 

22 december 2022, Hornleger 6 
(14-12-2022)

Ooststellingwerf
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
- voor plaatsen tijdelijke reclame Provinciale 

verkiezingscampagne FNP  1-16 maart 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

   

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 en 5 januari is het gemeentehuis geopend tot 16.30 uur.

Aangepaste openingstijden

   
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.

"Dat verklaar en beloof ik." Zo klonk het vorige week donderdag tijdens de naturalisatie van inwoners van 
onze gemeente. Ze antwoordden dat op de woorden van burgemeester Korthuis, waarmee ze beloven om 
de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. 
Gefeliciteerd meneer Adam en zijn kinderen: Alam, Shams, Mohi, Halima en Allaadin, meneer Fatouki, 
mevrouw Rodriguez Martinez, mevrouw Ishak en meneer Zere met zijn zoon Alexander!

Half november ontvingen alle volwassen 
inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 
een uitnodiging om mee te doen aan de Burger-
peiling in de brievenbus. De Burgerpeiling is 
een vragenlijst over diverse onderwerpen, 
bijvoorbeeld de ontmoetingsmogelijkheden 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 

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten een 
maximale snelheid van 30 km/uur in te stellen 
op de Duistereweg binnen de bebouwde kom 
van Oosterwolde.

Vanaf 20 december 2022 ligt het besluit ter 
inzage op het gemeentehuis in Oosterwolde. 

Als je een goed idee hebt om de leefbaarheid in je 
dorp te verbeteren, dan kan je van 16 januari tot 
en met 2 februari 2023 subsidie aanvragen bij het 
Iepen Mienskipfûns. De belangrijkste voorwaarde 
is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van 
de leefbaarheid in jouw wijk of dorp. 

Donderdag 12 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 
uur kun je je project komen pitchen bij 

De gemeente Ooststellingwerf maakt de 
verkoop bekend van deel van een perceel 
grond, gelegen aan de Boekhorsterweg te 
midden van de kern Oosterwolde; kadastraal 
bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, 

Verkeersbesluit Duistereweg in Oosterwolde

Uitnodiging projectenpitch Iepen 
Mienskipsfûns

Heb jij de burgerpeiling al ingevuld?

Verkoopprocedure Boekhorsterweg in 
Oosterwolde

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. 

Het besluit treedt direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie of bezwaar maken. Kijk dan op  
www.ooststellingwerf.nl/duistereweg.

Stichting It Trefpunt, Smidswei 13a in 
Drachtstercompagnie. Daarna heb je de 
mogelijkheid in gesprek te gaan met de leden 
van de adviescommissie Iepen Mienskipsfûns. 
Zo kun je je plannen nog meer versterken, 
voordat je de subsidieaanvraag indient.

Kijk voor meer informatie en inspirerende 
projecten op www.streekwurk.frl/imf. 

nummer 6444. De gemeente wil op het perceel 
zes nieuwe woningen laten realiseren.
Kijk voor meer informatie over deze verkoop op 
www.ooststellingwerf.nl/verkoopprocedure-
boekhorsterweg.
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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 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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