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Openingstijden gemeentehuis
Coronacrisis
Vanwege het coronavirus 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 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Gewijzigde openingstijden

Rookverbod in bos en
natuurgebieden Ooststellingwerf

Op Koningsdag, 27 april, Dodenherdenking, 4 mei en Bevrijdingsdag, 5 mei is het
Gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten.

Het is de afgelopen tijd erg droog geworden
in de natuur. Vanwege de aanhoudende hitte
en droogte vormen open vuur en roken een
groot risico op brand en is de kans aanwezig
dat er een snel uitbreidende natuurbrand
ontstaat. Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten om per direct een
rookverbod in te stellen. Op advies van de
brandweer.

Ondernemers zetten gratis
bezorgservice op

Rookverbod
Het is verboden te roken in bossen, op heide,
veengronden en in duingebieden of binnen een
afstand van dertig meter daarvan. Dit
rookverbod wordt ingesteld zolang we in de
zogenaamde fase 2 zitten. In fase 2 is het risico
op een natuurbrand groter. Een natuurbrand
kan zich in droge periodes snel en
onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde
wind.

Wethouder Marcel Bos juicht de actie toe.
“Door de coronacrisis zijn verschillende
ondernemers gigantisch onder druk komen te
staan. Als je dan ziet dat in zo’n moeilijke tijd
dit soort initiatieven ontstaan, dan kun je daar
alleen maar trots op zijn. Het toont de kracht
van onze ondernemers.”
De gezamenlijke gratis bezorgservice is ontstaan
vanuit de zogenoemde koplopersgroep. Dit is
een groep van zo’n twintig winkeliers uit het
centrum van Oosterwolde die een intensievere
samenwerking zijn aangegaan onder het motto
‘samen werken aan een prachtig en krachtig
Oosterwolde’. “Het is crisis. Als ondernemers
hebben we gekeken naar wat wij samen kunnen
doen om onze klanten te helpen. Hierop is de
gratis bezorgservice opgezet”, vertelt Henkjan
van Zanten, voorzitter van Oosterwolde
Promotion.
Hulp
De winkeliers kregen vervolgens hulp van Ale
Kort, directeur van Personenvervoer Kort. Hij
was direct enthousiast over het idee. “Door de

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 april 2020, vervangen
dakplaten garage, Vaart Nz 93

Haulerwijk
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Slinke 13
(07-04-2020)

Verleende ontheffingen
Op grond van artikel 5:34 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf (APV)
is het verboden in de open lucht vuur te stoken.
Op grond van artikel 5:34 lid 2 APV geldt dit
verbod vanwege de actuele weersomstandigheden nu ook voor het gebruik van kaarsen,
fakkels, en dergelijke, sfeervuren (zoals terrashaarden en vuurkorven) en voor koken, bakken
en braden in alle buitengebieden, recreatiegebieden, agrarische terreinen, parken, bermen
en oevers met gras, planten en gewassen.
Vanwege het coronavirus blijven we allemaal
zoveel mogelijk thuis. In uw eigen tuin mag
vuur stoken wel, maar let hierbij goed op. Laat
het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter
en zet een emmer water klaar.

Onze aangepaste dienstverlening

Een groot aantal winkeliers heeft samen een gratis bezorgdienst opgezet.
Op initiatief van diverse ondernemers uit
Oosterwolde is een bezorgdienst opgezet.
Inwoners van Ooststellingwerf die door het
coronavirus niet meer naar de winkel mogen of
durven, kunnen gratis gebruikmaken van deze
service.

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

coronacrisis staan veel van onze auto’s stil en
veel van onze mensen werken niet. Wij kunnen
elkaar nu mooi helpen door de capaciteit die wij
momenteel over hebben, in te zetten voor de
bezorgservice.”
FotoTekst.nl heeft voor de bezorgservice
een tijdelijke website gerealiseerd. De
deelnemende winkeliers zijn te vinden op
www.beleefoosterwolde.nl.
Wie niet de deur uit kan en iets nodig heeft, kan
rechtstreeks contact opnemen met de
desbetreffende ondernemers. Onderling kan
dan worden besproken wat de mogelijkheden
zijn en hoe er betaald dient te worden. Voor
16.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis.
Overige ondernemers uit de gemeente kunnen
zich ook aansluiten. Aanmelden kan via Van
Zanten (henkjan.vanzanten@gmail.com).
Koop lokaal
De oproep van de ondernemers is in ieder geval
om lokaal te blijven winkelen. Voor wie niet
naar de winkels kan komen, is dus deze
bezorgdienst opgezet. “Op deze manier helpen
we elkaar door deze moeilijke periode heen”,
aldus Van Zanten.
De wethouder kan bovenstaande enkel
onderstrepen. “In een tijd als deze, waarin je
veel thuis zit, ben je wellicht geneigd om online
te gaan kopen. Maar juist nu is het belangrijker
dan ooit om dit lokaal te blijven doen.”

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
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.

Schone energie Fryslân

Hoe wil jij betrokken worden?
We zijn in Nederland begonnen met het
opwekken van duurzame energie op grote
schaal. Zo zorgen we voor een betere
toekomst voor ons én onze kinderen. Als
gemeente maken we ook plannen voor
schonere energie in de toekomst. Daar
betrekken we graag alle inwoners bij. Vanwege

het coronavirus kan dat voorlopig alleen op
afstand.
Hoe wil jij betrokken worden bij de plannen
voor wind- en zonne-energie in onze gemeente?
Laat het weten via de online vragenlijst op
kiesvoorjelte.nl.

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.
Ontwerpbesluit – ambtshalve
aanpassen omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorschriften ter
voorkoming van legionella bij
afvalwaterzuivering, Leeksterweg 59
(07-03-2020)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tijdelijk bouwwerk

- tunnelkas, Bovenweg 23
(09-04-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 april 2020 voor plaatsen erker
voorzijde woning, Brugkampweg 1
- op 8 april 2020 verandering inrichting – Milieu, Ecomunitypark 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiding onderstation,
Nanningaweg 47 (08-04-2020)

Wilt u bezwaar maken?

Waskemeer

Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of
zienswijzen kunt u schriftelijk richten
aan:
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Leidijk 42 E
(07-04-2020)

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
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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. Hieronder vind je een aantal initiatieven
uitgelicht.
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.
Statushouders
(Oudere) statushouders kunnen met hun
vragen terecht bij Maurice Caron.
Telefoonnummer: 06 – 290 898 88
E-mail: mcaron@scala-welzijn.nl.
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.

De Heldenvlag van Holland Vlaggen
Holland Vlaggen uit Oosterwolde heeft een vlag
ontworpen om trots en dankbaarheid te tonen
en te laten zien dat ze vierkant achter de
mensen in de zorg, het onderwijs en de
supermarkt staan. En deze vlag is nu ook
beschikbaar voor inwoners en bedrijven. De
Heldenvlag is een rood-oranje vlag met daarop
een groot hart en de tekst Helden van NL, we
zijn trots op jullie.
Opbrengst naar Voedselbank
Voor elke verkochte helden-vlag doneert
HollandVlaggen de opbrengst aan de
Voedselbank. De lokale voedselbank in
Oosterwolde en alle andere plaatselijke
voedselbanken. Omdat zij tijdens de
coronacrisis zwaar onder druk staan en juist nu
alle hulp kunnen gebruiken.
Bestellen
Meer weten, of wil je de vlag bestellen? Kijk dan
op www.hollandvlaggen.nl/heldenvlag.
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.

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

