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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 28 mei 2020, vergroten woning,  

Oosterse Es 38

melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Boerestreek 9A 

(03-06-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 29 mei 2020, verlengen stal, Tjabbekamp 5

Haule
melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Zwetteweg 30 

(02-06-2020)

langedijke
melding lozing buiten inrichting
- voor aanleg gesloten bodemsysteem, 

Meester van der Waldijk 4 (03-06-2020)
- voor aanleg gesloten bodemsysteem, 

Meester van der Waldijk 8 (03-06-2020)

makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor het realiseren nieuwe oversteek, N351 thv 

Laagduurswoude kadastraal H 98 (03-06-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  3 juni 2020, vernieuwen garage, 

Blauwmaad 16

melding Algemene Plaatselijke Verordening  
(APV)
melding  voor het 
- het aanleggen van een inrit t.b.v. het perceel 

De Slatten 12 (28 mei 2020)

U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar 
maken

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor  uitbreiding van het sportpark ‘t Ald 

Leger - Wetra-veld, Leidijk 42E (27-05-2020)
- voor uitbreiding van het sportpark ‘t Ald 

Leger – trainingsveld, Leidijk 42E (27-05-2020)

Opening horecazaken verloopt naar wens

Kijk voor meer factsheets, zoals de factsheet ‘wat mag er na 1 juni’ op onze website 
www.ooststellingwerf.nl/corona.

Horecazaken hebben vanaf 1 juni hun deuren 
weer mogen openen. De eerste week is naar 
wens verlopen. massale drukte bleef uit, 
waardoor zowel medewerkers als bezoekers op 
een prettige manier aan de nieuwe situatie 
hebben kunnen wennen.

“Met enige vrees werd naar afgelopen maandag 
uitgekeken”, vertelt Henkjan van Zanten, 
voorzitter van Oosterwolde Promotion. “Zullen 
mensen niet met een enorme hoos op het 
terras zitting gaan nemen? Hoe gaan we daar 
dan mee om? Uiteindelijk is het in Oosterwolde 
overal prima verlopen zonder overspannen 
toestanden. Het eerste uur was het voor 
iedereen even wennen, maar een paar dagen 
later voelt de nieuwe situatie overal haast al als 
natuurlijk.”

Ook in Appelscha bleef de verwachte drukte 
volgens Frenno de Haan, penningmeester van 
netwerk Overwerken en horecaondernemer, uit. 
Bovendien was alle horeca goed voorbereid. 
“De regels van het RIVM waren duidelijk. 
Iedereen was klaar om weer gasten te 
ontvangen.”

Zo zijn er in de horecagelegenheden onder 
andere looprichtingen gecreëerd en 
desinfectiestations geplaatst. De gemeente 
heeft waar mogelijk toestemming gegeven om 
terrassen tijdelijk te vergroten. Dat heeft 
volgens Van Zanten positief uitgepakt. “Samen 
met de gemeente is proactief naar de 

mogelijkheden gekeken. Waar mogelijk zijn 
terrassen vergroot. Niet alleen de 
horecaondernemers zijn hier erg blij mee, maar 
ook de gasten. Door meer ruimte te creëren is 
het makkelijker geworden om de anderhalve 
meter afstand te realiseren. Iedereen voelt zich 
hierdoor veiliger.”

Desondanks bleef het op Tweede Pinksterdag 
vrij rustig. De Haan: “Veel mensen zullen 
gedacht hebben dat het wellicht te druk zou 
gaan worden, waardoor ze hun bezoekje aan de 
horeca nog even hebben uitgesteld. Het virus 
heeft een enorme impact gehad, dus ik kan me 
voorstellen dat mensen nog wat terughoudend 
zijn.”

Nog geen topdrukte dus, maar wel overal blije 
gezichten. “We zijn vooral blij dat we weer open 
mogen”, zegt De Haan. “We weten natuurlijk 
allemaal dat de horeca en outdoor-bedrijven 
verschrikkelijk belangrijk zijn voor een 
toeristische gemeente als Ooststellingwerf. Het 
begin is er weer en we zijn blij dat we de rest 
van de zomer iedereen van een drankje, lunch 
of diner kunnen voorzien.”

Het neveneffect van de opening van de horeca 
is volgens Van Zanten overigens minstens zo 
belangrijk. “Mensen blijven hierdoor ook langer 
in het winkelgebied hangen. Dat is goed voor 
alle ondernemers in het centrum. Bovendien is 
het weer een stukje gezelliger in het dorp.”

Je wordt zo snel mogelijk gebeld 
over het resultaat van de test.

Testen op het coronavirus

29 mei 2020

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronatest

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Maak een afspraak om je 
te laten testen

Bel direct je huisarts of 
de huisartsenpost

Ga niet naar de huisarts toe.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je 
getest wordt. 

Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts. 
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus? 
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker worden. 

Bel    0800-1202     voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen. 

Je hoe� niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is Schrijf alvast op met wie je de 
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Voor iedereen geldt:

Worden je klachten erger? 
Neem dan contact op met je huisarts.

Houd je aan de basisregels: 

•   Werk zoveel mogelijk thuis. 
•   Houd 1,5 meter afstand. 
•   Vermijd drukte. 
•   Was vaak je handen.
•   Hoest en nies in je elleboog.

Je hebt niet het coronavirus

Houd je aan de basisregels. De GGD bespreekt met jou wat jij en je 
huisgenoten moeten doen, zoals twee 
weken thuisblijven.

De GGD onderzoekt met wie je contact 
hebt gehad, en belt deze mensen.

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of 
bedrijfsarts.

Je hebt wel het coronavirus

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

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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Oproep en aankondiging van bestuursdwang
Op het parkeerterrein achter het 
Activiteitencentrum De Miente aan de 
Snellingerdijk 39 in Oosterwolde (naast het Et 
Mientepad) staat geruime tijd een oude caravan 
van het type Eifelland gestald. De caravan draagt 
géén kenteken, en heeft op de distel een klem.

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Ooststellingwerf is van plan de 
caravan van de parkeerplaats te verwijderen en te 
laten vernietigen.
Daarom roept het college de rechtmatige 
eigenaar of een ander die kan aantonen recht op 
de caravan te hebben op, om zich binnen één 
week na deze publicatie te melden, voordat tot 
verwijdering en vernietiging wordt overgegaan. 
Melding kan via  telefoonnummer 0512-386 518 
of 0516-566 222 of via e-mailadres 
gemeente@ooststellingwerf.nl. 

Meldt zich niet tijdig een rechthebbende, dan 
wordt in onze opdracht de caravan weggesleept, 
tijdelijk opgeslagen en vervolgens vernietigd. Dit 
alles op kosten van eigenaar of rechthebbende.

Foto caravan Eifelland  

Onze aangepaste dienstverlening

rijbewijzen tijdelijk langer geldig

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 augustus 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.

Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode 
vanaf 1 februari  2020 tot 1 september 2020 
blijven tijdelijk langer geldig. Dat heeft de 
Europese Commissie besloten. Bestuurders 
kunnen vanaf de verloopdatum nog 7 
maanden doorrijden met het verlopen 
rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen 
hiervoor geen boete als ze staande worden 
gehouden.

Er zijn wel een aantal voorwaarden: 
• Het rijbewijs is verlopen/verloopt tussen 1 

februari 2020 en 1 september 2020. Of een 
categorie op het rijbewijs is verlopen/
verloopt tussen 1 februari 2020 en 1 
september 2020. 

• Het rijbewijs is afgegeven door een 
EU-lidstaat.

• De regeling is van toepassing op rondrijden 
in Europa.

• De maatregel geldt voor alle rijbewijzen. Dus 
ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld 
vanwege een medische aandoening maar 1 of 
3 jaar geldig zijn.

• Deze tijdelijke regeling geldt voor Nederland 
en alle andere EU-lidstaten.

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen die 
zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld 
vanwege een ernstige verkeersovertreding of 
alcoholgebruik in het verkeer. 

• Het verlopen rijbewijs geldt niet als 
identificatiemiddel. Met uitzondering van 
situaties waarin sprake is van zorgafname. 

Maak een afspraak met de gemeente als u uw 
rijbewijs wilt verlengen. Dit kan telefonisch of 
via de chat op onze website. Voor meer 
informatie over uw rijbewijs kunt u kijken op 
www.rdw.nl.


