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Openingstijden gemeentehuis
Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis hebben we aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend voor dringende zaken.
Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

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.

Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u,
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of
een wethouder. 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 - 12.30 uur

Beste inwoners,
De coronacrisis heeft ons dagelijks leven
ingrijpend veranderd. Iedereen die ziek
is, zich alleen voelt of zich zorgen
maakt, wens ik veel kracht toe. Ik wil u
laten weten: er wordt aan u gedacht! Dat
we juist nu elkaar niet van dichtbij
kunnen steunen, door een arm om
elkaar heen te slaan of een vertrouwde
hand te geven, maakt het er niet
makkelijker op. Maar ik hoop dat u het
vertrouwen heeft in onze veerkracht om
deze tijd door te komen.
De landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, hebben gevolgen
voor iedereen in onze gemeente. Het dagelijks leven van veel inwoners staat op zijn kop.
Misschien moet u ineens thuiswerken of kunnen uw kinderen niet naar school of de opvang.
Jongeren die hun vrienden en vriendinnen niet kunnen zien en familiebezoeken die niet door
kunnen gaan. Het vraagt van veel van ieders aanpassingsvermogen.
Ik wil zeker ook stilstaan bij de ondernemers, die zwaar lijden onder deze crisis. Onze gemeente
werkt er hard aan om zoveel mogelijk praktische zaken goed voor hen te regelen. Samen met onze
buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland hebben we bijvoorbeeld extra regelingen op touw
gezet voor ondernemers en zelfstandigen. Daarnaast steunen we de zorgverleners, scholen en
kinderopvanglocaties, die het flink voor de kiezen krijgen. Door samen te werken en een luisterend
oor te bieden, helpen we elkaar in deze crisis. Iedereen draagt daar een steentje aan bij. Ook u.
Veel mensen zullen de komende tijd hulp en steun nodig hebben. Het maakt me dan ook trots
om alle initiatieven te zien die er in Ooststellingwerf ontstaan. Ondernemers en vrijwilligers die
allerlei diensten aanbieden om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te helpen. Ik
ben diep onder de indruk van jullie inzet en geef jullie hierbij grote complimenten!
Afgelopen woensdag kregen we het bericht dat ook in onze gemeente een inwoner positief is getest
op het coronavirus. Natuurlijk schrokken wij van dit bericht. GGD Fryslân legt ons ook duidelijk uit
dat deze positieve test niets zegt over het werkelijke aantal besmettingen in onze gemeente. Dat
kunnen er meer zijn, want op dit moment worden alleen mensen die in de zorg werken getest en
mensen met een kwetsbare gezondheid die een medische behandeling ondergaan.
Wij merken dat dit soms onduidelijkheid geeft. Het advies aan iedereen is de maatregelen van
de GGD en het RIVM goed te blijven volgen. Zo verkleint u de kans om zelf besmet te raken en
helpt u de verspreiding tegen te gaan.
Ik begrijp dat u er met het mooie weer even op uit wilt. Maar ik kan het niet genoeg
benadrukken: zoek alstublieft plekken op waar weinig andere mensen zijn. En houd ook daar 1,5
meter afstand van elkaar. Door nu pas op de plaats te maken, zorgen we er met elkaar voor dat
we sneller wél weer overal naar toe kunnen gaan.
Het is jammer, maar noodzakelijk, dat voorlopig dit jaar evenementen en bijeenkomsten niet
door kunnen gaan. Ook onze aloude traditie met de paasbulten moeten we daardoor dit jaar
missen. Dodenherdenking vullen we op een andere manier in en 75 jaar vrijheid vieren we op
een later moment dit jaar.

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

Mooie initiatieven in
Ooststellingwerf
In onze gemeente ontstaan er veel mooie
initiatieven om mensen te helpen tijdens de
coronacrisis. Op www.ooststellingwerf.nl/
mooie-initiatieven-ooststellingwerf staan ze op
een rij.
Wil jij ook iets doen?
Wil jij graag iets doen voor anderen? Via
www.vraagelkaar.nl/corona kun je aangeven hoe
je ouderen en kwetsbare mensen in jouw
omgeving steun wilt bieden. Bijvoorbeeld door
een boodschapje aan de deur te hangen, met
iemand bellen of berichtjes uitwisselen. Je kunt
via deze site je hulp aanbieden, maar ook
contact of hulp vragen.
Welzijnslijn Scala
Stichting Scala heeft een Welzijnslijn open voor
mensen in Ooststellingwerf, die even een praatje
willen maken of hun zorgen willen delen. De
telefoonlijn is open op maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur via 0516-567220.
Gratis bezorgservice
Ondernemers in Ooststellingwerf hebben
samen een bezorgservice opgezet voor mensen
die tijdens de coronacrisis niet zelf naar de
winkels kunnen komen. De deelnemende
winkeliers zijn via telefoon, whatsapp, e-mail
of sociale media te bereiken. Overleg wat nodig
is en plaats uw bestelling. Voor 16.00 uur
besteld, is dezelfde dag nog in huis. Kijk op
www.beleefoosterwolde.nl voor meer informatie
en alle deelnemende bedrijven.
Ouderenuurtje in de supermarkt
Poiesz en Albert Heijn Oosterwolde openen de
supermarkt elke ochtend een uurtje, alleen voor

ouderen en kwetsbare mensen en voor mensen
die in de zorg werken.
Bij Albert Heijn op maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 08.00 uur.
Bij Poiesz op maandag t/m zaterdag van 07.00
tot 08.00 uur.
Materiaal voor ontwikkeling kinderen
Scala biedt materiaal aan waarmee u uw kind
spelenderwijs kunt voorbereiden op het lezen en
schrijven in groep 3 en 4. Dit heet het Opstap
project. Lees meer op www.scala-welzijn.nl.
Thuis fit blijven
Buurtsport Ooststellingwerf maakt filmpjes hoe
je thuis fit kunt blijven. Laat je inspireren via
• Youtube – Buurtsport Ooststellingwerf
• Facebook – Buurtsport Ooststellingwerf
• Instagram – Buurtsport Ooststellingwerf
Praktische ondersteuning Donkerbroek - Haule
Dorpsbelang Donkerbroek, Plaatselijk Belang
Haule, PKN Donkerbroek-Haule,
sv Donkerbroek en vele dorpsgenoten slaan de
handen ineen om hulp te bieden aan
dorpsbewoners die in de knel komen tijdens de
coronacrisis. Het gaat om praktische
ondersteuning en sociaal contact. Het gaat
niet om medische zorg of andere
specialistische taken. Heb je hulp nodig of
wil je dit juist bieden? Neem contact op
met dorpsbelang@donkerbroek.nl,
pbhaule@outlook.com of ga naar de
Facebookpagina van Dorpsbelang Donkerbroek.
Meer initiatieven?
Zijn er meer initiatieven? Stuur dan een e-mail
naar communicatie@ooststellingwerf.nl o.v.v.
Mooi initiatief. Dan zetten wij het erbij.

Niemand kan helaas voorspellen hoe lang deze situatie nog duurt.
Ik wens iedereen kracht in deze onzekere tijd. En hoop u over een aantal weken of maanden in
goede gezondheid weer te zien.
Houd moed!
Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf

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

Elsloo

Nijeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 maart 2020, kap 5 zilver
esdoorns, Nijesteegde 50A en 50B

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw voeropslag,
Donkereweg 2 (24-03-2020)

Donkerbroek

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 maart 2020, plaatsen
tijdelijk bouwwerk – tunnelkas,
Bovenweg 23

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf,
Donkereweg 2 (24-03-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 maart 2020, bouw woning,
Oude Tramweg 3

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 maart 2020, bouw schuur,
Dorpsstraat 54

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 maart 2020, vergroten
woning, Breikom 22
- op 20 maart 2020, bouwen
kleinschalige woonvorm voor
dementerende ouderen,

Wrongel 29 kadastraal C 6863
Verleende omgevingsvergunning
- voor gebruik ligboxenstal als
caravanstalling, Weper 2
(25-03-2020)
Melding Activiteitenbesluit
- het veranderen van het bedrijf,
Jardingapad 1A (26-03-2020)

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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Onze aangepaste dienstverlening
Wij nemen de volgende maatregelen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
• U kunt voorlopig alleen terecht voor: aanvraag
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs als de
datum geldigheid eindigt vóór 1 juni 2020.
Vestiging in de gemeente vanuit het
buitenland en aangifte geboorte als dit
digitaal niet lukt.
• U kunt ons alleen op afspraak bezoeken. Dit
kan op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur.
Stuur ons een chatbericht via de website of
bel 14 0516 dan beoordelen wij samen met u
of uw aanvraag spoed heeft en plannen wij
een afspraak voor u in. Komt u op afspraak?
Bel dan aan, dan openen wij de deur voor u.
• Het gemeentehuis is voorlopig op
donderdagavond gesloten.
• Voor alle andere zaken, vragen wij u te
wachten tot we weer gewoon geopend zijn. Bij

twijfel kunt u contact met ons opnemen via
140516.
• Betaal bij voorkeur met pin of uw mobiele
telefoon. Kunt u alleen met contant geld
betalen: leg dit dan op de balie.
• Heeft u klachten zoals neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek
dan in ieder geval uit.
• Uitvaartverzorgers: doe de overlijdensaangifte
digitaal.
Heeft u andere vragen? Stel ze gerust via de mail
gemeente@ooststellingwerf.nl onder vermelding
van het onderwerp waarover u mailt.
Onze openingstijden en dienstverlening kan
vanwege corona veranderen. Kijk voor de actuele
situatie op onze website www.ooststellingwerf.nl.

Bekendmaking vaststellen
Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van
26 maart 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân
maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio
Fryslân van 26 maart 2020”.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op
de website van de Veiligheidsregio Fryslân,
www.vrfryslan.nl en op www.overheid.nl onder
het kopje lokale wet- en regelgeving.

De Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
treedt onmiddellijk na bekendmaking in
werking.

Heerenveen, 27 maart 2020.
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma

Stationsstraat blijft ook ’s middags
open voor gemotoriseerd verkeer
In verband met het coronavirus heeft de
gemeente besloten de Stationsstraat in
Oosterwolde vanaf vrijdag 27 maart ook ’s
middags toegankelijk te houden voor auto’s.
Dit geldt zolang er beperkende maatregelen
zijn ingesteld door de Rijksoverheid. Op dit
moment tot 1 juni 2020. Hiermee komt de

gemeente tegemoet aan de winkeliers, die ook
in deze moeilijke tijd toegankelijk willen blijven.
Inwoners kunnen nog steeds de winkels in de
Stationsstraat bezoeken, zonder dat ze zich al
te veel op straat hoeven te begeven. Uiteraard
altijd rekening houdend met de maatregelen
van het RIVM.

Ondersteuning ondernemers
Het kabinet heeft besloten om vanwege het
coronavirus economische maatregelen te
nemen. De overheid helpt ondernemers die
getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn
meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP
of MKB) gebruik van kunnen maken.
Tozo-regeling
De gemeente is verantwoordelijk voor de Tozoregeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig Ondernemers). De zelfstandige
ondernemers die door het coronavirus in de knel
komen, kunnen onder vastgestelde voorwaarden
een beroep doen op de regeling Tozo.

regering. Eind maart vindt de eerste inning van
de gemeentelijke belastingen plaats. De
gemeente gaat soepel om met de betaling
hiervan. Op verzoek is een betalingsregeling
mogelijk. Ook schuift de aanslag
reclamebelasting en (water)toeristenbelasting
op tot in elk geval 1 augustus 2020. Daarnaast
kan een zzp’er met Bijzondere bijstand voor
zelfstandigen (Bbz) in aanmerking komen voor
een kwijtschelding.

Op onze website www.ooststellingwerf.nl/
corona staat meer informatie en de
aanvraagmogelijkheid. Als u vragen heeft kunt
u ons ook bellen op 14 0516.

Landelijke regelingen
Op onze website www.ooststellingwerf.nl/
corona verwijzen we naar de landelijke
regelingen voor ondernemers. De Kamer van
Koophandel heeft het Coronaloket geopend
voor ondernemersvragen. Het KVK Coronaloket
is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur voor alle ondernemers¬vragen.

Belastingen
Daarnaast treft de gemeente Ooststellingwerf
extra maatregelen om ondernemers te
ondersteunen. Het gaat hierbij om maatregelen
voor gemeentelijke belastingen en heffingen.
Dit zijn maatregelen bovenop die van de

Ondernemersnieuwsbrief
Vanuit de gemeente Ooststellingwerf
informeren we ondernemers via onze
ondernemersnieuwsbrief over de coronacrisis.
Bekijk de ondernemersnieuwsbrieven op onze
website. Nog geen abonnee? Meld u aan!

Kleding- en schoenenbonnenactie verlengd
De kleding- en schoenenbonnenactie van 2019/2020 is i.v.m. de coronacrisis verlengd. Heeft u
een kleding-en schoenenbon aangevraagd voor het jaar 2019/2020 en deze nog niet gebruikt?
U kunt de bonnen nog inleveren tot en met 31 december 2020.

