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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

Gemeenteraadsvergadering

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

Dinsdag 28 april 2020 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad 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.

Vraagelkaar zorgt voor verbinding
Wil je, in deze tijd van crisis, graag iets doen voor een ander? Of heb je juist behoefte aan iemand
die naar je luistert of een boodschap haalt? Het platform ‘Vraagelkaar’ brengt vraag en aanbod
samen. Steeds meer inwoners van Ooststellingwerf maken er gebruik van. Dat verbaast wethouder
Esther Verhagen niet: “Ooststellingwervers staan voor elkaar klaar. Het is dan ook heel mooi om te
zien dat corona dat niet vermindert, maar juist vergroot. Ondanks dat mensen niet meer fysiek bij
elkaar kunnen komen, weten we elkaar toch te vinden en blijven we elkaar helpen. Dat is van
onschatbare waarde.”

Agenda
Bespreekpunten:
- Verlenging ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder 2020
- Weigeren verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning supermarkt Dertien
Aprilstraat 46 Oosterwolde
- Spelregels Ambitiefonds
- Pilot extra opbouwwerk in de dorpen
2020 - 2021
- Extra casemanager en pilot
gedragspsycholoog team Sociaal Domein
– aanvraag uit ambitiefonds
- Pilot gebiedsteam in de school 2020
- Verhoging budget brug Molenweg te
Oosterwolde

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

Hamerstukken:
- Verantwoording fractievergoedingen 2019
- Verordening werkgeverscommissie griffie
Ooststellingwerf 2020
- Deelname Recreatieschap Drenthe aan
nieuwe werkgeversvereniging
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het
alleen 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.
De raadsvergadering is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).

Mooie initiatieven in Ooststellingwerf
Saskia Hakze (37) uit Appelscha is
maatschappelijk zeer betrokken. Zo werkt ze
onder andere altijd mee aan de
kerstbelevingstocht in het dorp en ze
begeleidt op manage RCA op vrijwillige basis
mensen met een beperking die graag paard
willen rijden. Door de coronacrisis liggen al
haar maatschappelijke projecten op dit
moment echter stil, maar dat weerhoudt
Saskia er niet van om zich voor een ander in
te zetten. “Ik heb mij aangemeld bij het
platform ‘Vraagelkaar’. Zelf ben ik fit en
gezond. Ik heb een fiets en een auto. Ik wil
dus graag mijn steentje bijdragen om anderen
te helpen die minder fit en mobiel zijn.”
Via de website www.vraagelkaar.nl kan
iedereen zich aanmelden. Vervolgens kun je
aangeven waar je behoefte aan hebt of wat je
wilt doen voor een ander, bijvoorbeeld een
boodschap, een hond uitlaten of juist een fijn
telefoongesprek. “In vind ‘Vraagelkaar’ een
heel mooi initiatief. Door het coronavirus
kom je op dit moment minder mensen tegen,
maar zo kun je toch met elkaar in contact
blijven en een helpende hand bieden waar dat
nodig is.”

Mededelingen

Ook Steve Bergsma (29) uit Oosterwolde maakt
gebruik van ‘Vraagelkaar’. “Een paar maanden
geleden heb ik mij al aangemeld, met name voor
mijn moeder. Zij heeft weinig sociale contacten.
Via ‘Vraagelkaar’ hebben we buurtbewoners
gevonden waarmee ze een spelletje kan gaan
doen of een stukje wandelen. Ik zag dus al snel
de meerwaarde van dit platform in.”
Besteedt Steve als voorzitter van Stichting De
Kortsluiting normaliter veel tijd aan het
organiseren van evenementen in
Ooststellingwerf, door de coronacrisis liggen al
deze werkzaamheden nu stil. “Maar juist nu is
het belangrijk om bezig te blijven voor de
medemens. Daarom maken wij als De
Kortsluiting nu ook gebruik van ‘Vraagelkaar’.
Via dit platform kunnen we onder andere
mensen helpen die eenzaam zijn. Even een
belletje om te vragen hoe het met iemand gaat
of een boodschapje voor iemand verzorgen die
niet meer de deur uit mag of durft.”
Hij roept dan ook iedereen op om zich aan te
melden bij dit platform. “Juist in deze tijd is het
belangrijk om verbinding met elkaar te houden.
Niets ergers dan een isolement. Maak dus
gebruik van ‘Vraagelkaar’.” De website is te
vinden via www.vraagelkaar.nl/corona.

In onze gemeente ontstaan er veel mooie
initiatieven om mensen te helpen tijdens de
coronacrisis. Op www.ooststellingwerf.nl/mooieinitiatieven-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.
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.
Elsloo helpt elkaar
Vrij snel na de uitbraak van de Corona epidemie
is in Elsloo het netwerk ‘Elsloo helpt Elkaar’
opgericht. Doel van het netwerk is om te
bemiddelen bij hulpvragen en hulpaanbod in
tijde van het coronavirus. Het platform heeft
hiervoor een eigen e-mailadres geopend en via
het dorpsblad en de website www.elsloo-fr.nl/
nieuws worden dorpsbewoners hierover
geïnformeerd. Het verzoek om vrijwilligers
heeft zo’n 20 inzetbare dorpsbewoners
opgeleverd.
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

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

Fochteloo

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen zuidgevel d.m.v. plaatsen
nieuwe kozijnen en erker, Menneweg 3 (1504-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 april 2020, renoveren dak boerderij,
Zuideinde 58

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Breikom 22
(14-04-2020)

- voor plaatsen erker voorzijde woning,
Brugkampweg 1 (14-04-2020)
- voor vergroten woning, Zuidmaad 2
(16-02-2020)
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Buurstede 11
(14-04-2020)

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
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.

Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns
voor kleine initiatieven
De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar
voor kleine eenzaamheids- en
leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld
voor kleine maatschappelijke initiatieven in
Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad
tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden
van kleine initiatieven zijn het uitdelen van
tulpen aan inwoners of muziek maken in de
tuin van verzorgingshuizen.

Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar.
Op 21 april stelt Gedeputeerde Staten deze
extra regeling vast. Kort daarop kunnen
initiatiefnemers het aanvraagformulier invullen.
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk op:
www.fryslan.frl/imf.

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 dan nu aan via www.ooststellingwerf.nl/ondernemersnieuwsbrief.

