
 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 21 december 2021, bouw 10 

appartementen en een 2b onder 1 kap 
woning, Vaart Zz kad. C 6713

Aanvraag vergunning APV 
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Vaart Zz 9

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 december 2021, bouw tuinhuis en 

kapschuur, Bovenveld 2
- op 17 december 2021, bouw woning,  

Oude Tramweg 11 – kavel 5
- op 17 december 2021, bouw woning,  

Oude Tramweg 13 – kavel 5

Fochteloo
Verleende vergunning APV 
- voor aanwezigheid van twee speelautomaten, 

Zuideinde 3

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 december 2021, aanleggen paddock/

rijbak, Heerenveenseweg 12
- op 21 december 2021, vergroten 

recreatiewoning, Molenbosch 19

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap beuk, Oosterwoldseweg 29  

(21-12-2021)
- voor vervangen dakkapel, Heerenveenseweg 10    

(21-12-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 december 2021, vervangen schuur en 

sloop oude, Houtwal 10

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden van de dagbestedingslocatie 

- strijdig gebruik regels RO, Venekoterweg 52 
en 54    (16-12-2021)

- voor vergroten woning, Nanningaweg 41    
(17-12-2021)

- voor realiseren fietsoversteek N919 rotonde 
Molenweg en kap 5 bomen, Rotonde 
Molenweg kadastraal F 732,733,734 en 979   
(21-12-2021)

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen 10 reclameborden Open Huis 

Drenthe College 17 t/m 26 januari 2022
- voor plaatsen driehoeksborden  Zwerfvuil-

campagne 6 januari t/m 26 januari 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

   

Tot en met 6 januari 2022 is het gemeentehuis 
gesloten op donderdagavond. U kunt op 
afspraak bij ons terecht op de volgende 
momenten:

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

Aangepaste openingstijden kerstvakantie

Gefeliciteerd! Dit jaar worden 14 ideeën werkelijkheid door subsidie van Het Fonds! Nieuwsgierig welke? 
Dat lees je op onze website: ooststellingwerf.nl/fonds.
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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
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.

Het coronavirus had in 2021 en heeft nog 
steeds veel invloed op ons leven. Voor velen 
was het een moeilijk en verdrietig jaar. Gelukkig 
waren er ook lichtpuntjes. Er gebeurt veel 
moois in Ooststellingwerf. Mensen kijken goed 
naar elkaar om en zorgen samen dat er mooie 
initiatieven ontstaan. In veel dorpen 
ontstonden mooie dingen. Zoals de Buurthaven 
in Haulerwijk en de Dorpskamer in Appelscha. 

Wij zetten in januari mooie initiatieven, waar 
meerdere mensen plezier van hebben, in het 
zonnetje. Dat doen we door ze in de krant en 
op social media te tonen. Welk initiatief 
verdient volgens jou deze schijnwerper? Het 
mogen allerlei initiatieven zijn, het hoeft niet 
per sé met corona te maken te hebben.
Mail uw lichtpuntje van 2021 voor 7 januari 
naar communicatie@ooststellingwerf.nl.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf heeft op 21 december 2021 
besloten de onderstaande aanduidingen in te 
schrijven in het register ‘Registratie aanduiding 
politieke groepering gemeenteraad’:

- Lokaal Sociaal Ooststellingwerf (afgekort: 
LSO)

- Vrije Partij Ooststellingwerf (afgekort: VPO)

Besluiten en onderliggende stukken liggen ter 
inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis. 

Mooie initiatieven in de schijnwerper

Registratie politieke groepering 
gemeenteraad

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

Dinsdag 28 december 2021 | Wekelijks nieuWs geMeente OOststellingWeRF 

Als gemeente werken we samen met politie en 
brandweer om ervoor te zorgen dat het nieuwe 
jaar op een veilige en gezellige manier begint. 
Help je mee? 

Houd je aan de geldende coronamaatregelen. Een 
overzicht van de regels voor binnen en buiten 
vindt u op www.rijksoverheid.nl. Tijdens de 
jaarwisseling mag je met maximaal vier personen 
samenkomen (vanaf 13 jaar). Het blijft verplicht 
om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Carbidschieten 
Op oudejaarsdag worden op verschillende 
plekken de melkbussen weer uit de schuur 
gehaald om het jaar ‘uit’ te knallen. 
Carbidschieten is leuk, het is alleen wel erg 
belangrijk dat je dit veilig doet. 
Houd dus rekening met het volgende: 

•	Gebruik	een	melkbus	of	dergelijk	voorwerp	met	
een maximale inhoud van 50 liter. 

•	Carbidschieten	mag	van	31	december	10.00	uur	
tot 1 januari 02.00 uur. 

•	De	plaats	vanwaar	geschoten	wordt,	moet	op	
minstens 75 meter afstand van woningen zijn 
en op minstens 300 meter afstand van een 
gebouw waar dieren gehouden worden.

•	Wie	carbid	schiet,	is	zélf	verantwoordelijk	voor	
de veiligheid en voor het waarborgen van de 
coronaregels (zoals 1,5 meter afstand houden 
en maximaal 4 personen). 

Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele 
schade aan (spullen van) anderen. 

Heb je twijfels over de plaats voor het 
carbidschieten, neem dan contact op met de 
gemeente via telefoonnummer 140516. 

landelijk vuurwerkverbod 
Er is een landelijk verbod op het afsteken van 
vuurwerk. Meer informatie over het 
vuurwerkverbod staat op www.rijksoverheid.nl. 

Vreugdevuren 
Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op straat 
een vuurtje gestookt. Dit mag niet. Het is 
namelijk niet toegestaan om vuur te stoken in de 
open lucht (Algemene Plaatselijke Verordening). 
Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, zolang 
er geen afval wordt verbrand. 

slopen is kopen 
We werken met z’n allen aan een fijne 
jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar 
gemeentelijke eigendommen vernield. Wij 
vinden dit erg jammer. Zie je dat er vernieling 
plaatsvindt? Meld dat dan bij de gemeente en/of 
de politie. Bij klachten: bel 140516.
Bij vernieling van gemeentelijke eigendommen, 
moet de dader de schade vergoeden. Dit kan in 
een aantal gevallen flink wat gaan kosten.

Veilig door de jaarwisseling 


