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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

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
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

gebiedsteam
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.

in gesprek met B&W 
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.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

 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.

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 30 april 2020, wijzigen kozijn in 

bijgebouw kerk, Vaart Zz 74

elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 mei 2020, bouw woning, Kloosterheerd 2  

fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 mei 2020, vergroten ligboxenstal, 

Noordeinde 15

Haule
melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Fenneweg 3 

(07-05-2020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 mei 2020, verbouw woning, Norgerweg 50

langedijke
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Meester van der Waldijk 7 

(7-5-2020)

makkinga
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie motorcrosswedstrijd op 18 

oktober 2020, Prikkedam 1A   (30-04-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 mei 2020, vergroten woning, 

Grietmanslaan 94 
- op 4 mei 2020, plaatsen dakkapel, 

Prakkenlaan 28
- op 7 mei 2020, bouwen garage, 

Kringgreppelstraat 69

Op Hemelvaartsdag, 21 mei en de dag erna, 22 mei zijn het gemeentehuis en het gebiedsteam 
gesloten. 

gewijzigde openingstijdenVoedselbank heeft extra steun hard nodig

Aangepaste maatregelen voor sport 
na 11 mei 2020

Oosterwolde – Door de coronacrisis is er ook 
voor de voedselbanken veel veranderd. tot 
grote opluchting van zo’n veertig huishoudens 
is de Voedselbank Ooststellingwerf in ieder 
geval nog geopend, maar het aanbod wordt 
minder. er is met name een tekort ontstaan aan 
zuivel, verse groente en fruit. De voedselbank 
hoopt met steun van alle Ooststellingwervers 
door te kunnen draaien.

In tegenstelling tot veel andere voedselbanken in 
Nederland hebben de vrijwilligers van de 
Voedselbank Ooststellingwerf ervoor gekozen 
om de werkzaamheden ook tijdens deze 
coronatijd voort te zetten. “Dat was zeker niet 
vanzelfsprekend”, zegt Ate Duursma, voorzitter 
van de Voedselbank Ooststellingwerf. “Veel 
vrijwilligers behoren tot de risicogroep, dus je 
moet ook denken aan je eigen gezondheid. Onze 
vrijwilligers hebben echter besloten om door te 
gaan zolang het verantwoord is.”
Hierdoor kunnen de ongeveer veertig 
huishoudens die aangemeld zijn bij de 
Voedselbank Ooststellingwerf gebruik blijven 
maken van de uitgifte. Om alles voor iedereen 
veilig te laten verlopen, wordt er door de 
vrijwilligers in kleinere groepen gewerkt, verspreid 
over meerdere dagen. De pakketten kunnen op 
vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur worden 
opgehaald. Daar stond eerder maar een uurtje 
voor. “Deze werkwijze loopt prima zo”, zegt 
Duursma. “Het probleem zit nu in het aanbod.”

minder aanbod
De nood ontstond al voordat de officiële 
‘lockdown’ werd afgekondigd. De bevolking 
sloeg aan het hamsteren, met lege schappen in 
de winkels tot gevolg. Hierdoor kreeg de 

voedselbank via supermarkten en 
distributiecentra veel minder voedsel binnen om 
uit te keren aan cliënten. Om dit probleem 
enigszins te kunnen tackelen, zijn bij de 
supermarkten in de gemeente karren en kratten 
neergezet. Iedereen wordt opgeroepen om via 
deze weg producten te doneren. “Dat liep goed, 
maar dat wordt nu minder. We roepen hierbij 
dan ook iedereen op om ons te blijven steunen. 
Nog steeds staan de karren en kratten in de 
winkels.”
Naast het inleveren van producten zijn donaties 
meer dan welkom. Hiermee kan het tekort aan 
zuivel, verse groente en fruit worden aangevuld. 
“Wie ons met donaties of producten wil steunen, 
kan contact opnemen via telefoonnummer 
06-46333911.”

Welkom
Daarnaast benadrukt de voorzitter dat nieuwe 
cliënten van harte welkom zijn. “We weten dat er 
mensen zijn die door de crisis geen inkomen 
meer hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. 
Schroom dan niet om bij ons aan de bel te 
trekken.”
Aanmelden kan via telefoonnummer 
06-21620015. In verband met de crisis vindt er 
momenteel geen uitgebreide screening plaats. 
Iedereen kan zich mondeling aanmelden en aan 
de hand daarvan wordt bekeken of iemand 
sowieso de komende drie maanden gebruik kan 
maken van de voedselbank.
Duursma: “Ik wil in ieder geval iedereen 
bedanken die ons de afgelopen weken gesteund 
heeft. We hebben altijd belang bij de aanvoer van 
nieuwe producten, maar in deze tijd helemaal. 
De coronacrisis is nog niet voorbij, dus blijf aan 
ons denken!”

De vrijwilligers van de Voedselbank Ooststellingwerf zetten hun werkzaamheden ook tijdens deze crisistijd voort.

Het kabinet heeft op 6 mei 2020 besloten om de maatregelen inzake Corona voor sport te 
versoepelen. Vanaf 11 mei mag er weer buiten gesport worden met 1.5 meter afstand. Kijk op  
www.ooststellingwerf.nl/sportactiviteiten voor de geldende richtlijnen.

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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Onze aangepaste dienstverlening Denk digitaal mee over de 
OmgevingsvisieWij 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.

Samen met onze inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke partners en alle anderen die 
zich betrokken voelen, werken we aan een 
Omgevingsvisie voor Ooststellingwerf. In 
verschillende bijeenkomsten praten we met 
allerlei groepen inwoners, ondernemers, 
agrariërs en andere betrokkenen over hoe 
Ooststellingwerf er in de toekomst uit moet 
zijn. 

Na de eerste bijeenkomst brak het coronavirus 
uit en kunnen we geen bijeenkomsten meer 
plannen. 
Dat betekent niet dat u niet mee kunt doen. Op 
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl kunt u 

invullen wat volgens u Ooststellingwerf 
bijzonder maakt om te wonen, werken, 
ondernemen en recreëren. Wat moet beslist 
behouden blijven en wat ziet u er graag bij 
komen? Laat het ons weten door de enquête in 
te vullen. 

We gebruiken de resultaten van de enquête als 
input voor de Omgevingsvisie, naast de 
informatie die we ophalen uit de 
bijeenkomsten. Zodra bekend is wanneer we 
weer bijeenkomsten kunnen organiseren, leest 
u dat op de website van de gemeente en op 
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.

Voedselbank Ondernemersnieuwsbrief
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

Vanuit de gemeente Ooststellingwerf informeren we ondernemers via onze ondernemersnieuws-
brief onder andere over de coronacrisis. Bekijk de ondernemersnieuwsbrieven op onze website. 
Nog geen abonnee? Meld u dan nu aan via www.ooststellingwerf.nl/ondernemersnieuwsbrief.


