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Openingstijden gemeentehuis
Coronacrisis
Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend voor dringende zaken.

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.

Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

Gewijzigde openingstijden

Heeft u de aanslag gemeentelijke
belastingen over 2020 al betaald?

Op Tweede Pinksterdag, 1 juni zijn het gemeentehuis en het gebiedsteam gesloten.
19 mei 2020

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Betaalt u zelf? Dan moet de aanslag vóór
31 mei 2020 betaald zijn.

Was vaak je
handen.

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

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

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Aanmelden voor bezoek aan milieustraat
start in de zomer
Omrin en de gemeente starten in de zomer een
proef met het aanmelden voor een bezoek aan
de milieustraat in Oosterwolde.
Sinds de coronacrisis is het erg druk bij de
milieustraat aan de Nanningaweg. Veel
inwoners ruimen nu op en doen spullen weg.
Dit leidt tot drukte en opstoppingen bij de
ingang van de milieustraat met soms
gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Mededelingen

U kunt nog altijd gebruik maken van
automatische incasso. Regelt u dit vóór de
20ste van de maand dan wordt diezelfde
maand nog een termijn afgeschreven.
Voorbeeld: u regelt vóór 20 juni automatische
incasso dan wordt de aanslag in 7 termijnen
(juni t/m december) van uw rekening
afgeschreven. De afschrijving vindt altijd plaats
op de laatste dag van de maand.
Automatische incasso kunt u regelen via de
website van de gemeente (met gebruik van
DigiD).

Publicatie parkeerverbod

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

De aanslag gemeentelijke belastingen over
2020 heeft u ontvangen met dagtekening
29 februari 2020, in de brievenbus of in mijn
overheid.
Wanneer u gebruik maakt van automatische
incasso wordt het bedrag in 10 termijnen
(maart t/m december) van uw rekening
afgeschreven. U hoeft dan niets te doen.

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

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

Binnenkort maken we bekend wanneer de proef
met het aanmelden voor een bezoek aan de
milieustraat start. Door van te voren aan te
melden, spreiden we de drukte en hoeft u
minder lang te wachten tot u aan de beurt bent.
Via de website van de gemeente, de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver en
social media maken we bekend vanaf welke
datum aanmelden nodig is en hoe u dat doet.

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

I. het instellen van een parkeerverbod op de
Weidemaad ter hoogte van Prandinga 2 en
2a;
II. dit besluit kenbaar te maken aan
weggebruikers door het aanbrengen van een
gele streep op basis van artikel 24.1.e van
het RVV 1990, bijlage 1;

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 26 mei 2020 ter
inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in de
Staatcourant van 26 mei 2020 in werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met
het besluit
• uw handtekening

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 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 en
op woensdag tot 16.30 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.

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

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 mei 2020, voor bouw loods, De Bult 5

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 14 mei 2020 voor bouw bedrijfswoning
met jongveestal, Rijweg achter nr. 100
Kadastraal F 618, 669 en 670
- op 19 mei 2020, voor plaatsen dakkapel,
Leegemaad 9

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 mei 2020, voor verbouw en vergroten
woning, Slinke 3
- op 19 mei 2020, voor verbouw en uitbreiden
bestaande bedrijfspand, Turfsteker 49

Verleende omgevingsvergunning
- voor gevelwijziging en bouwen carport,
Sleeweg 11 (15-05-2020)

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Assepot 27

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

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Janssenstichting 5
(20-05-2020)

Voor de procedures verwijzen we u naar
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
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Weigering ontwerp-omgevingsvergunning
en weigering ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen supermarkt Dertien Aprilstraat 46
in Oosterwolde
De weigering van de ontwerp-omgevingsvergunning en de weigering van de ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen ‘supermarkt Dertien
Aprilstraat 46 in Oosterwolde’ liggen vrijdag 22
mei 2020 tot en met donderdag 2 juli 2020 ter
inzage op het gemeentehuis. Om deze op het
gemeentehuis in te zien moet u - om verspreiding
van het Coronavirus tegen te gaan - een afspraak
maken. Voor het maken van een afspraak
verwijzen wij u naar www.ooststellingwerf.nl.

U kunt ons ook bellen op 14 0516.
Ook zijn de stukken digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze
indienen. Om verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan vragen wij u uitdrukkelijk om bij
voorkeur schriftelijk een zienswijze in te dienen.
Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt
de officiële bekendmaking in het gemeenteblad
via www.officielebekendmakingen.nl.

Digitale Themabijeenkomst
Dinsdag 2 juni 2020 vanaf 19.30 uur vindt een
digitale Themabijeenkomst plaats. Deze
openbare bijeenkomst is in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen voor publiek alleen online te

volgen. De publieke tribune is gesloten.
Thema
- Armoede en schuldhulpverlening

Vrijwilligersprijzen
De uitreiking van de vrijwilligersprijzen en waarderingen op 5 juni gaan niet door in verband
met de coronamaatregelen. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum,
mogelijk in het najaar. Houd de gemeentepagina goed in de gaten. De genomineerde vrijwilligers en organisaties ontvangen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.

