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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 12 mei 2020, plaatsen nieuwe voetbrug, 

N381 ter hoogte van Tillegroppe Kadastraal  
C 4957

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen welkomstzuil, verplaatsen 

vlaggenmasten, plaatsen reclame,  
Vaart Zz 47 (12-05-2020)

- voor wijzigen kozijn in bijgebouw van de 
kerk, Vaart Zz 74 (12-05-2020)

melding brandveilig gebruik
- voor het gebouw, Vaart Zz 47 (07-05-2020)

fochteloo
melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Noordeinde 15 

(11-05-2020)

nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw kalverstal, Grindweg 23 (13-05-2020)

melding Activiteitenbesluit
- voor  verandering bedrijf, Grindweg 23 

(12-05-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 mei 2020 voor plaatsen  lichtreclame 

voorgevel, Wolvegasterweg 3

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 mei 2020 voor vernieuwen kozijn in 

erker, Stoppelmaad 32
- op 11 mei 2020,plaatsen carport,  

Oosterbrink 9
- op 12 mei2020, plaatsen overkapping, 

Oosterbrink 1 B kadastraal A 7209
- op 12 mei 2020, plaatsen mestbassin, Drie 

Tolhekken  Makkinga Kadastraal G 790 

melding Activiteitenbesluit
- voor gebruik mobiele puinbreker, Houtwal 

26A en 27 (13-05-2020)

Op Hemelvaartsdag, 21 mei en de dag erna, 22 mei en op Tweede Pinksterdag, 1 juni zijn het 
gemeentehuis en het gebiedsteam gesloten. 

gewijzigde openingstijden

snel en stabiel internet: belangrijker 
dan ooit na 11 mei 2020

meehelpen aan het verbeteren van onze website?

Thuiswerken, online onderwijs, digitaal examen 
doen. Waar het kortgeleden voor velen nog ver-
van-het-bed was, is het nu voor bijna iedereen 
dagelijkse praktijk. De maatregelen om corona 
te bedwingen, hebben ons allen in 
sneltreinvaart geleerd om meer online te zijn.
Ondernemers, melkveehouders, zorgverleners, 
studenten, steeds meer groepen in onze 
samenleving hebben snel en stabiel internet 
nodig om goed te kunnen blijven functioneren. 
Niet alleen in coronatijd, ook daarna. De 
digitale snelweg wordt steeds belangrijker in 
vrijwel alle sectoren. 

De gemeente Ooststellingwerf zet zich al er 
enige tijd voor in dat zoveel mogelijk inwoners 
kunnen beschikken over snel en stabiel 
internet. We merken in deze coronatijd ineens 

bijna allemaal hoe belangrijk dit is. En dit zal 
dat ook in de toekomst blijven. 

Wethouder Marcel Bos: “We zijn blij met de 
initiatieven die er in onze gemeente lopen om 
zoveel mogelijk inwoners te kunnen voorzien 
van snel en stabiel internet via een 
glasvezelnetwerk. Glasvezel kan oneindige 
hoeveelheden data aan en wordt niet beïnvloed 
door drukte en storingen. Snel en stabiel 
internet draagt bij aan ons streven naar een 
meer aantrekkelijke en leefbare 
plattelandsgemeente met een goede balans 
tussen wonen, werken en recreëren. Wilt u op 
tijd klaar zijn voor de digitale toekomst? 
Verdiep u dan nu in de mogelijkheden die er 
worden aangeboden om via glasvezel te kunnen 
beschikken over snel internet.”  

Wij gaan onze gemeentelijke website 
verbeteren. Daarbij kunnen we goed uw hulp 
gebruiken. Kunt u (redelijk) goed overweg met 

de computer en heeft u 30 minuten de tijd 
voor ons? Stuur dan een mailtje naar 
communicatie@ooststellingwerf.nl. 

Dan ontvangt u een mail terug met meer 
informatie. 

En natuurlijk krijgt u van ons een leuk 
bedankje voor uw hulp!

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.

Dinsdag 26 mei 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. Als de agenda niet 
geheel op dinsdagavond kan worden 
behandeld, zal de raadsvergadering 
waarschijnlijk woensdagavond 27 mei 2020 
worden voortgezet.

Agenda
- Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
- Begroting GR SW Fryslân 2020
- Bestemmingsplan Afronding 

bedrijventerrein Haulerwijk
- Aanvulling beeldkwaliteitsplan woningbouw 

Donkerbroek
- Concept begroting 2021 en jaarrekening 

2019 GR SW Fryslân
- Verklaring van geen bedenkingen 

uitbreiding sportpark vv Waskemeer
- Voornemen deelname aan WSGO door FUMO

- Concept RES Friesland
- Aanvulling welstandsnota met betrekking 

tot het plaatsen van zonnepanelen
- Notitie “Tiny Houses in Ooststellingwerf”
- Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht 2019, 

toezichtjaar 2018

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).

gemeenteraadsvergadering 
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Onze aangepaste dienstverlening Wegwerkzaamheden Oldeberkoop 
en DonkerbroekWij 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 juli 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.

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

Vanwege de uitvoering van onderhoudswerkzaam-
heden worden de onderstaande wegen op 
woensdag 27 mei a.s. afgesloten voor alle verkeer.

- Bekhof te Oldeberkoop. 
- Bovenweg te Donkerbroek. Het betreft de 

Bovenweg tussen het Bovenveld en 
Herenweg te Donkerbroek.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Arjen Schimmel van de 
gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail 
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.


