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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nanningaweg 47b
8431 AC Oosterwolde
(0900) 21 00 215

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.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

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.

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Canada 4 te Elsloo
Het besluit en het ontwerpbestemmingsplan
liggen vanaf 19 mei 2021 tot en met 29 juni
2021 ter inzage.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als
een voorbereidingsbeslissing waartegen geen
direct bezwaar of beroep open staat.

Om deze op het gemeentehuis in te zien moet
u – om verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan een afspraak maken. Voor het maken
van een afspraak verwijzen wij u naar
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook bellen
op 14 0516.

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

11 mei 2021

Stap 2: buiten meer mogelijk en
binnensportlocaties open
Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap
van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 2 per 19 mei Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.

Sporten buiten

Kunst en cultuur

Vanaf 27 jaar sporten buiten in
groepsverband op 1,5 meter
afstand toegestaan. Max. 30
personen per groep.

Attractie-, natuur- en dierenparken open. Spellocaties buiten,
zoals minigolf en klimbossen,
open. Binnenruimtes dicht.
Reserveren met max. 2 personen
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1
huishouden) en gezondheidscheck
verplicht.

Binnen: locaties voor kunst- en
cultuurbeoefening, zoals
muziekscholen, open.
Beoefening met max. 2 personen
op 1,5 meter afstand. Reserveren
en gezondheidscheck verplicht. Max.
30 personen per ruimte.

Sporten binnen
Binnensportlocaties open.
Vanaf 18 jaar sporten met max.
2 personen op 1,5 meter
afstand toegestaan. Reserveren
en gezondheidscheck verplicht.
Geen groepslessen, wedstrijden en
publiek.

Recreatie buiten

Buiten: locaties voor
podiumkunsten, openluchtmusea, monumenten en
beeldentuinen open.

Horeca buiten
Buitenterrassen open van 6.00
uur tot 20.00 uur. Reserveren met
max. 2 personen (excl. kinderen t/m
12 jaar of 1 huishouden) en
gezondheidscheck verplicht.

Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Verhuurlocaties voor recreatieve
activiteiten open, zoals voor
verhuur van boten, kano's en
fietsen.

Contactberoepen
Alle contactberoepen
toegestaan. Reserveren en een
gezondheidscheck verplicht. Voor
klanten van sekswerkers is alleen
de gezondheidscheck verplicht.

Buitenterrassen van
sportkantines open.

Niet-essentiële reizen binnen
Nederland toegestaan. Reis op
rustige momenten.

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 25 mei 2021 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad van
Ooststellingwerf digitaal. Deze vergadering is
in lijn met de landelijke Coronamaatregelen
alleen online te volgen. De publieke tribune is
gesloten. De raadsvergadering is wel
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.
Agenda
- Afleggen verklaring en belofte commissielid
PvdA
- Ontwerpbegroting FUMO 2022
Hamerstukken:
- Regionale Energie Strategie RES 1.0
- Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO
- Verzoek benoemen leden raad van toezicht
Stichting Comprix

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, PowerPoint etc.).
Wilt u hiervan gebruik maken?
Neem hiervoor contact op met de griffie via
griffie@ooststellingwerf.nl.

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

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).

Vraagelkaar organiseert Gelukscarrousel
in de buitenlucht in Oosterwolde
Vraagelkaar organiseert de komende maanden
weer diverse activiteiten waarbij leden elkaar
live en coronaproof kunnen ontmoeten.
Op 1 juni organiseert Vraagelkaar in samenwerking met Scala een Gelukscarroussel van
14.00 - 16.30 uur in de tuin bij Scala. Er zijn
workshops te volgen, zoals schilderen, filosofie,
in beweging met Scala en er wordt gewandeld.
Leden kunnen ook plaatsnemen bij de coaches
aan de Gelukstafels, om verbonden te worden
aan buurtgenoten met gelijke hobby’s en
interesses.
Ook staan de Vraagelkaar coaches geregeld
met Gelukstafels voor de Albert Heijn op het
Stipeplein. Kijk voor de meeste actuele
agenda op de website van Vraagelkaar:
www.vraagelkaar.nl/cafes.

Max. 50 personen per terras.

Leden kunnen zich aanmelden via
vraagelkaar.nl/cafes. Bellen naar 088-7878901
of mailen naar vraag@vraagelkaar.nl kan ook.
Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Mededelingen

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 25 mei
2021 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.

Nieuwe mensen leren kennen
Op de website van Vraagelkaar vind je
verschillende verhalen van leden. Zo ook het

verhaal van Jos en Corry uit Appelscha. Twee
weken nadat Jos zich had ingeschreven bij
Vraagelkaar reageerde Corry. De twee kwamen
er al snel achter dat ze dichtbij elkaar woonden
en dezelfde interesses deelden, zoals tuinieren.
Hoewel Vraagelkaar verbindt voor vriendschap,
hebben Jos en Corry ongeveer een jaar na hun
eerste ontmoeting zelfs trouwplannen. Het hele
verhaal lees je op vraagelkaar.nl/nieuws.
Wil je ook nieuwe mensen leren kennen voor
voor een vriendschap? Op www.vraagelkaar.nl
kun je aangeven wat je leuk vindt om te doen of
wat je voor ander wil betekenen. Wat vind jij
leuk om te doen? Weer eens een keer met
iemand naar het theater, samen wandelen of
juist klaverjassen? Lid worden van Vraagelkaar
is gratis en voor alle leeftijden!

Aangepaste
openingstijden
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)
zijn het gemeentehuis, het Gebiedsteam en
de milieustraat gesloten.

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

Donkerbroek

Nijeberkoop

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 mei 2021, plaatsen 9
recreatiewoningen, De Bult 9
- op 11 mei 2021, plaatsen Vodafone antenne
installatie, Muldersweg kadastraal H 297

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 mei 2021, aanleg natuurlijke vijver,
Vaartweg 2

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 mei 2021, plaatsen zonnepanelen op
grond, Frankrijk 2

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 mei 2021, bouwen 6 rijwoningen,
Boekhorsterweg kadastraal C 6444

Haulerwijk

Oldeberkoop

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 mei 2021, vergroten woning,
Slotemaker de Bruïneweg 15

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 mei 2021, intern verbouwen woning
(monument), Willinge Prinsstraat 13

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

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanpassen pand – strijdig gebruik
regels RO, Vaart Nz 80 (12-05-2021)
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Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied
van samenleven? Dorpsgesprekken leverden de gemeente veel
informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de
inwoners belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen,
ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente verwerkt tot

doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd.
In dit artikel staat de doe-agenda ‘Kwetsbare jonge inwoners en
ouders’ centraal. Onder andere Hendrik Jan Olijve werkte mee
aan de totstandkoming van deze doe-agenda. Hij is lid van de
Adviesraad Sociaal Domein en was jarenlang werkzaam in de

jeugdhulpverlening. Mandy Kleefstra is verbonden aan het huidige
Gebiedsteam en houdt zich bezig met verschillende actiepunten
uit de doe-agenda. Het gezamenlijk doel van deze doe-agenda: zo
snel mogelijk problemen signaleren, zodat er tijdig een passende
oplossing komt.

Goed opgroeien in Ooststellingwerf
Ooststellingwerf heeft relatief veel jonge
inwoners met psychische en/of sociaalmaatschappelijke problemen. Ze hebben
bijvoorbeeld te maken met schulden, huiselijke
geweld, verslaving in combinatie met
opvoedvragen of een beperking. De doe-agenda
‘Kwetsbare jonge inwoners en ouders’ is
specifiek gericht op deze doelgroep. In het
bijzonder is er aandacht voor het vroegtijdig
signaleren van problemen. „Wat je vraag of
probleem ook is, wij staan voor je klaar”,
benadrukt Mandy Kleefstra van het
Gebiedsteam.
Het Gebiedsteam zet zich onder andere in voor
kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar oud. Door
de gemeente wordt onder andere fors ingezet
op het vroegtijdig signaleren van problemen.
Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag
van een kind van 0-7 jaar oud kan Integrale
vroeghulp ingezet worden. Mandy is hier vanuit
het Gebiedsteam voor de regio Ooststellingwerf

HOOGTEPUNTEN

is er een bepaalde specialisatie nodig, dan
verwijzen wij naar een passende zorgaanbieder
of instantie die deze hulp kan leveren. We
leveren dus echt maatwerk en hebben alle
kennis en kunde in huis om iedereen goed te
kunnen helpen.”

als casemanager bij betrokken. Er wordt
samengewerkt met diverse deskundigen.
Ouders kunnen bij het Gebiedsteam terecht
met alle vragen rondom opgroeien en
opvoeden. Ook kan school of de GGD een
aanmelding bij het Gebiedsteam doen indien
ouders hiervoor toestemming geven. „Vanuit
het Gebiedsteam wordt de ontwikkeling van het
kind breed in kaart gebracht. Vervolgens
bekijken we welke hulp het best passend is. Als
er sprake is van stress binnen een gezin, dan
vraagt dat om een andere aanpak dan wanneer
er bij een kindje bijvoorbeeld autisme wordt
geconstateerd.”
Wat het probleem ook is, in alle gevallen staat
het Gebiedsteam zowel voor de kinderen als de
ouders klaar. „Problemen pakken we echt
samen aan”, benadrukt Mandy. „We gaan dus
niet boven de ouders staan en met een
belerende vinger wijzen, maar juist naast de
ouders staan. Vaak kunnen we de problemen
samen oplossen. Is de zorgvraag complexer of

Buurtnetwerk
In Ooststellingwerf komt helaas huiselijk
geweld en kindermishandeling relatief veel
voor. „Een goed buurtnetwerk kan bij een
probleem als huiselijk geweld een positieve rol
spelen”, aldus Hendrik Jan Olijve van de
Adviesraad Sociaal Domein. In de loop der
jaren zijn dergelijke buurtnetwerken, met daarin
onder andere een wijkverpleegkundige,
buurtagent en sociaal werkers, verdwenen.
Hendrik Jan, die zo’n 35 jaar ervaring heeft in de
jeugdhulpverlening, pleit daarom voor het
opnieuw opzetten van buurtnetwerken rondom
kwetsbare jonge inwoners en ouders. „Op deze
manier kom je weer dichtbij de inwoners te

staan, waardoor problemen sneller
gesignaleerd worden.” Gezien het belang van
deze laagdrempelige voorziening, wordt in
Ooststellingwerf opnieuw begonnen met het
opzetten van buurtnetwerken.
Dat er in de gemeente al veel wel goed gaat op
het gebied van kwetsbare jonge inwoners en
ouders, wordt door de Adviesraad onderstreept.
„Dat beleid moeten we dus intensiveren”, aldus
Hendrik Jan. „Maar het is ook goed om naar de
verbeterpunten te kijken.” Zo vindt hij het van
groot belang dat jongeren die in de problemen
zitten, ook na hun achttiende verjaardag
gebruik moeten kunnen blijven maken van
jeugdhulpverlening.
Meer weten over deze doe-agenda? Kijk op
www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven. „En
nogmaals, neem bij vragen of problemen
gewoon contact met het Gebiedsteam op”,
aldus Mandy. Tel: 0516-820100.

Doe-AGENDA

Kwetsbare jonge inwoners en ouders

2021-2024

Deze doe-agenda richt zich op jonge
inwoners van -9 maanden tot 23 jaar die
kwetsbaar zijn en/of waar al vraagstukken
spelen.
Onze gemeente heeft relatief veel
jonge inwoners met geestelijke en
maatschappelijke problemen. Dit is
onder andere te verklaren doordat we in
vergelijking met veel andere gemeentes
veel inwoners hebben met lagere inkomens
en lagere opleidingen. Dit is een groep
die – ook landelijk gezien – gemiddeld
kwetsbaarder is.

1

2

3

4

Voorkomen dat
problemen ontstaan of
uit de hand lopen

opvoedingsondersteuning en
laagdrempelige
activiteiten

Goede hulp voor
jeugdigen en ouders
in de knel

Iedereen hoort er bij
en mag zichzelf zijn

Er is speciale aandacht voor ‘jezelf
mogen zijn’, omdat dit nog steeds niet
vanzelfsprekend is en bij jonge inwoners
eenzaamheid en stress op kan leveren.

Vroeg beginnen:
speciale aandacht
voor kinderen tot
7 jaar in kwetsbare
gezinnen.

Makkelijk te regelen
hulp op plekken
waar jonge inwoners
en ouders komen
(huisarts, school).

Campagne om inwoners
aan te moedigen aan de bel te
trekken als men zich zorgen
maakt over een kind. Zodat er
snel hulp komt en problemen
niet erger worden.

Aandacht
voor jonge
mantelzorgers.

Begeleiding van jonge
inwoners en ouders bij
een (vecht)scheiding.

Een Opvoedwijzer
waarin op een rij staat
welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij
vragen over opvoeden.
Zodat ouders er niet
alleen voor staan.
Buurtsportcoaches,
jongerenwerkers,
jongerencentra en young
leaders zorgen ervoor dat
er dingen te doen zijn voor
jonge inwoners, dat zij zich
ontwikkelen en dat hun
weerbaarheid groter wordt.

Extra activiteiten
na schooltijd en
activiteiten in
kwetsbare buurten.

Tijdige en goede hulp voor
jonge inwoners en ouders die
problemen ervaren.

Aandacht voor jongeren die lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender,
intersekse en queer zijn (LHBTIQ+).

Jonge inwoners en ouders
vragen of zij tevreden zijn
over de hulp en daar van
leren.

Samen optrekken met jongeren
om oplossingen te verzinnen voor
problemen die zij ervaren en ze op weg
te helpen met de uitvoering ervan.

Makkelijk hulp bij
opvoeden regelen.
Dit geeft ouders een
steuntje in de rug.

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling
en huiselijk geweld, kinderopvangorganisaties, basisscholen en middelbare scholen, Scala welzijn, GGD Fryslân, huisartsen,
diverse zorgaanbieders, kraamzorgaanbieders en verloskundigepraktijken, gebiedsteam en de Adviesraad Sociaal Domein.
De doe-agenda is veel uitgebreider dan wat u hier leest. Voor de gehele doe-agenda kijk op: www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

Ontwerpbestemmingsplan Canada 4 Elsloo
Het ontwerpbestemmingsplan Canada 4 Elsloo
ligt vanaf 19 mei 2021 tot en met 29 juni 2021
ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPCanada4Elsloo-ON01) inzien tijdens de

openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

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

