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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
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 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze openingstijden en dienstverlening.

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.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Heeft u de Burgerpeiling al
ingevuld?
Een deel van de inwoners in Ooststellingwerf
kreeg een brief met een uitnodiging om mee te
doen aan de Burgerpeiling 2020. Heeft u hem
gekregen en al ingevuld? Enorm bedankt, de
resultaten van de vragenlijst helpen ons om
nóg beter te bouwen aan een sterke, vitale
samenleving in Ooststellingwerf en om de
dienstverlening van de gemeente nog verder te
verbeteren. De resultaten van het onderzoek
worden in januari 2021 bekend gemaakt op
onze website.
Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe
dit alstublieft, want hoe meer mensen de
vragenlijst invullen, hoe completer ons beeld

wordt van wat er leeft in de gemeente.
Bovendien maakt u kans op een VVV-bon ter
waarde van 20 euro. Kijk voor meer informatie
op www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig
geen spreekuren van B&W plaats.

Openbare themabijeenkomsten
Dinsdag 17 november 2020 vinden twee
digitale themabijeenkomsten plaats. Deze
bijeenkomsten zijn in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen alleen online te volgen. De
publieke tribune is gesloten. De
themabijeenkomsten zijn wel openbaar, maar

niet openbaar toegankelijk. Eventuele
presentaties van deze bijeenkomsten worden
op de website geplaatst.
19.00 – 20.00 Bijpraatmoment Regio Deal
20.00 – 21.00 Bijpraatmoment Gebiedsteam

Heeft u geen brief gekregen over de
Burgerpeiling maar wilt u toch uw mening
geven over actuele onderwerpen in de
gemeente Ooststellingwerf? Dan is het
inwonerspanel misschien iets voor u. Meer
informatie hierover vindt u op www.
ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.
Vragen? Mail naar gemeente@ooststellingwerf.
nl of bel 14 0516.

Vragen, zorgen of hulp nodig?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
Het coronavirus en de coronamaatregelen
hebben ervoor gezorgd dat het leven van
veel mensen er anders uitziet dan aan het
begin van dit jaar. Misschien zit je ineens
zonder werk? Of moet je in thuisquarantaine
en kun je geen boodschappen ophalen?
Heb je zorgen over je eigen situatie of
die van bijvoorbeeld een kind, oudere of
mantelzorger uit je omgeving?
Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact
op met het Gebiedsteam van de gemeente
Ooststellingwerf. Wij kijken mee met de
situatie en helpen jou met het zoeken naar
passende oplossingen.

Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen
9:00 uur en 17:00 uur.
Je kunt onder andere contact opnemen met
het Gebiedsteam bij:
• Zorgen om veiligheid
• Zorgen om financiën
• Problemen door thuisquarantaine
• Gevoelens van eenzaamheid

Het Gebiedsteam is er
voor jou. Je staat er niet
alleen voor!
Bij ernstige zorgen (om iemand
anders) kun je ook contact
opnemen met:
Veilig thuis:
Telefoonnummer 0800-2000
(24/7 bereikbaar) of doe een melding via
www.veiligthuisfriesland.nl
Meld- en adviespunt verward gedrag:
Telefoonnummer 0800-1771 of via
www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur
en 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus
in Ooststellingwerf op:

www.ooststellingwerf.nl/corona

Mededelingen

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 31 oktober 2020, bouw schuur met
overkapping en plaatsen schutting, Het
Oldehof 11
- op 3 november 2020, bouwen schuur, De
Roggeberg 1
- op 4 november 2020, plaatsen aanbouw aan
woning (gemeentelijke monument),
Drentseweg 27

Haule

Oldeberkoop

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 november 2020, vergroten woning,
Molenlaantje 9
- op 4 november 2020, kap boom,
Oosterwoldseweg 51

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw opslagloods, Tonckensweg 16
(29-10-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 2 november 2020, bouwen bedrijfspand,
Turfsteker 39

Oosterwolde

Verleende omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 november 2020, plaatsen schutting,
Meulemaad 4

- voor plaatsen dakkapel, Opzienersweg 34
(28-10-2020)

De hierboven genoemde informatie heeft geen

oﬃciële status. De oﬃciële bekendmaking
kunt u vinden in het elektronisch
gemeenteblad. U kunt dit vinden op www.
oﬃcielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

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
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Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Groepen
Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Vervoer

Thuis

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Winkelen en boodschappen
Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen
reizen.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levensmiddelen
verkopen zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov verplicht.

Sport
Sport met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draag je
een mondkapje buiten de les.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.
Groepslessen verboden
verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

