
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.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 15 december 2022, plaatsen 

zonnepanelen, De Bult 3A

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor aanbrengen dakisolatie/dakpannen/

zonnepanelen monument, Vaart Zz 80

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 december 2022, herinrichten gebouw 

t.b.v. wellness en eetzaal, Kloosterweg 3

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Kloosterweg 3

(15-12-2-2022)

Makkinga
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor renovatie bovenbouw melkcentrum, 

Kuinderweg 3

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 16 december 2022, verbouw/nieuwbouw 

kippenschuur, De Knolle 1

- op 19 december 2022, bouw woning, 
Boekhorst 10

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

   

Donderdag 29 december en 5 januari is het gemeentehuis geopend tot 16.30 uur in plaats van 
19.30 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.

De hoge energieprijzen raken bijna iedereen in de 
portemonnee. Reden voor de gemeente 
Ooststellingwerf om een huis-aan-huisactie op te 
zetten, waarbij alle inwoners persoonlijke 
informatie over energiebesparing en 
duurzaamheid krijgen. Onder de naam ‘Samen 
de winter door’ gingen energiecoaches de 
afgelopen weken langs bij 9000 woningen in 
Ooststellingwerf. Doel van dit persoonlijke 
contact was om in beeld te krijgen welke 
inwoners extra hulp nodig hebben en wat voor 
hulp dat is. Bewoners van het buitengebied 
krijgen de fl yer met tips om warm de winter door 
te komen, per post. Uiteraard kunnen zij ook 
persoonlijk advies krijgen. Via een e-mail aan 
energie@ooststellingwerf.nl kan men een 
afspraak maken. 

Belangrijk
Wethouder Gerben But kijkt tevreden terug op de 
actie. “De meeste inwoners die de 
energiecoaches persoonlijk spraken, toonden 
zich zeer positief over dit initiatief. Ze merken dat 
veel inwoners al het nodige doen aan 
energiebesparing. Het fi nanciële motief speelt 
daarin een grote rol. Nu men merkt dat de 
rekening hoger wordt, neemt men eerder 
maatregelen.” De gemeente vindt het belangrijk 
om er in deze fi nancieel uitdagende tijden voor 
haar inwoners te zijn. “Ook al weten we dat we 
met deze actie ook inwoners bereiken die deze 
adviezen niet (meer) nodig hebben, we vinden 
het belangrijk dat we iedereen de kans geven tot 
een gesprek over de persoonlijke situatie. En dat 
iedereen de mogelijkheid krijgt om naar eigen 
behoefte tips of advies te krijgen.”

Gratis radiatorfolie
In bepaalde gevallen zijn ook gratis duurzame 
artikelen uitgedeeld, zoals tochtstrips en 
radiatorfolie. “Dit was ook een belangrijke 
opdracht van de gemeenteraad. Iedereen moet de 
mogelijkheid krijgen om iéts aan energiebesparing 
te kunnen doen. Radiatorfolie is makkelijk aan te 

Op 2, 16 en 30 januari en 13 februari opent 
GGD Fryslân weer een tijdelijke vaccinatie-
locatie in Scala Welzijn in Oosterwolde, 
Moskampweg 3. Tussen 10.00 - 13.00 uur kun 
je hier terecht voor een herhaalprik tegen 
corona of als je vragen hebt over het 
coronavirus of het vaccin. De prik is gratis en je 

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

Carbidschieten
Houd 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.

• 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 

Het college heeft besloten om het ontwerp-
bestemmingsplan Haulerwijk – Norgerweg 48 
en 49 (planidentifi catienummer: NL.
IMRO.0085.BPNorgerweg48en49-ON01) ter 
inzage te leggen. 

Het bestemmingsplan ligt 28 december 2022 
tot en met 7 februari 2023 op het gemeentehuis 
ter inzage. U kunt het daar op afspraak komen 
inzien. U kunt op www.ooststellingwerf.nl een 

Gemeente helpt inwoners warm de winter door

Tijdelijke pop-up vaccinatielocatie

Veilig door de jaarwisseling

Ontwerpbestemmingsplan Haulerwijk – 
Norgerweg 48 en 49

brengen en levert meteen de nodige besparing op.”

Gunnen
Net als in heel Nederland, vinden ook in 
Ooststellingwerf steeds meer inwoners het 
moeilijk om elke maand de rekeningen te kunnen 
betalen. “Het is mooi om te merken dat in wijken 
waar de welvaart iets hoger is, inwoners eerder 
afzien van bijvoorbeeld radiatorfolie. Dit vaak 
onder het mom van 'dit gunnen wij eerder aan 
mensen die het harder nodig hebben'.” De 
inwoners voor wie elke vorm van 
energiebesparing welkom is, waarderen het 
initiatief. Wethouder But: “Naast de praktische 
kant van deze actie, merken de energiecoaches 
ook dat het gesprek voor sommige eenzame 
inwoners ook een fi jne manier vinden om even 
contact te hebben, zij waarderen het bezoek en 
de persoonlijke aandacht.”

Raad investeert € 1,25 miljoen 
De zorgen om de stijgende prijzen en de 
fi nanciële problemen die dat bij inwoners en 
ondernemers kan opleveren, leiden ook tot zorg 
bij de gemeenteraad. De raad trekt dan ook € 1,25 
miljoen uit voor maatregelen die inwoners, 
maatschappelijke instellingen, verenigingen en 
onderwijs ondersteunen. Dit geld wordt onder 
andere gestoken in een noodfonds voor inwoners 
in acute fi nanciële problemen, warmteplekken in 
alle dorpen, kleine inwonerinitiatieven, een fonds 
voor maatschappelijke organisaties, een bijdrage 
voor scholen om leerlingen te ondersteunen en 
belastingverlichting.

De huis-aan-huisactie was aanvullend op de 
campagne ‘Thuisbesparen & Wonen’, die de 
gemeente de afgelopen twee jaar hield. Hiervoor 
kreeg de gemeente Rijksgeld uit de Regeling 
Reductie Energiegebruik (Woningen). In totaal 
heeft de gemeente hiermee ruim 8000 
huishoudens geholpen met het besparen van 
energie in huis.

hoeft geen afspraak te maken. Neem een geldig 
legitimatiebewijs en mondkapje mee. 

Meer weten over de locaties en openingstijden 
van de pop-ups? 
Kijk op www.ggdfryslan.nl/vaccineren.  
       

gemeente via telefoonnummer 14 0516.

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 
2014). Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, 
zolang er geen afval wordt verbrand.

Slopen is kopen
We werken met z’n allen aan een fi jne 
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 14 0516.

Bij vernieling van gemeentelijke eigendommen, 
moet de dader de schade vergoeden. Dit kan in 
een aantal gevallen fl ink wat gaan kosten.

afspraak maken of daarvoor 140561 bellen. Het 
plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze 
indienen. 

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U 
vindt de offi  ciële bekendmaking in het gemeente-
blad via www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Wethouder Gerben But te midden van een aantal energiecoaches.
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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 – 16.30

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 is wenselijk, 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.



 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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