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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.

Leerlingen weer welkom op
Stellingwerf College

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 23 juni 2020 vanaf 14.00 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde. 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.
Agenda
- Afleggen verklaring en belofte dhr. F. Haven
als lid van de Rekenkamercommissie
- Begroting en jaarrekening Recreatieschap
Drenthe
- Ontwerpbegroting 2021 FUMO
- Jaarstukken 2019
- Voorjaarsrapportage 2020
- Kaderbrief 2020-2023

De leerlingen van het Stellingwerf College krijgen weer les, zij het in halve groepen en op anderhalve
meter afstand van elkaar.
“Fijn dat de leerlingen er weer zijn”, zegt Sonja
van der Wijk, directeur-bestuurder van het
Stellingwerf College, opgelucht. Elf weken lang
was de scholengemeenschap in Oosterwolde
gesloten. Enkel eindexamenleerlingen waren
welkom om hun laatste toetsen te maken. Sinds
2 juni mag iedereen weer naar school, zij het in
kleinere groepen en met allerlei strenge
maatregelen.
“Ik vind dat de leerlingen absoluut een
compliment verdienen”, vertelt Van der Wijk
een week na de heropening. “Ik had veel meer
problemen verwacht, maar over het algemeen
houdt iedereen zich keurig aan alle afspraken
en maatregelen.”
De school heeft zich goed voorbereid op de
terugkomst van alle leerlingen. Zo staat overal
desinfectiemateriaal. De leerlingen komen in
halve groepen naar school en volgen een
40-minuten rooster. Als ze binnenkomen,
moeten ze direct door naar het lokaal, de
handen desinfecteren en hun tafel
schoonmaken. De leraren wisselen van lokaal in
plaats van de leerlingen. Pauzes worden ook in
het lokaal gehouden.
De docenten zitten op flinke afstand van de
leerlingen en indien gewenst kan er door de
leerkrachten nog extra gebruik worden gemaakt

Mededelingen

van een spatscherm of mondkapje. De deuren
van de lokalen blijven allemaal open staan.
“Ook hebben we looproutes ingericht.
Leerlingen komen in het midden van de
gebouwen binnen en gaan er aan de zijkanten
weer uit. Wat dat betreft hebben we gelukkig
een ideaal schoolgebouw met ruim dertig in- en
uitgangen. Die benutten we nu ook allemaal.”
De leerlingen zijn over het algemeen blij om
weer naar school te mogen. “Het is wel gek om
weer naar school te gaan, maar wel beter dan
thuiszitten”, zegt Marleen de Ruiter uit
Oldeberkoop. “Thuis was er veel chaos om me
heen. Concentreren op je schoolwerk was
daardoor lastig.” Haar klasgenoot Melanie
Meulenbelt uit Haulerwijk heeft vooral ook haar
klasgenoten en vrienden gemist. “Dus ik ben
blij dat ik weer naar school mag.”
De elf weken dat de kinderen thuis hebben
gezeten, kregen ze online onderwijs. Enkel
eindexamenkandidaten mochten naar school
komen om hun programma af te kunnen
ronden. “Bijna iedereen is geslaagd”, zegt Van
der Wijk tevreden. “Het slagingspercentage is
dit jaar bijzonder hoog en dat zien we ook bij
andere scholen. Normaal zakt hier zo’n 8%, we
komen nu op een slagingspercentage van 99%
uit.”

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

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. In verband met de Coronacrisis is
het ook 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).

Toepassing Belemmeringenwet
Privaatrecht
Hoorzitting over verzoek Liander N.V. inzake
toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
Opleggen gedoogplicht.
De burgemeester van de gemeente
Ooststellingwerf maakt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 lid 1 en 2 van de
Belemmeringenwet Privaatrecht bekend
medewerking te verlenen aan het verzoek van
Liander N.V. tot het ter inzage leggen van het
dossier tot oplegging van een gedoogplicht
volgens de Belemmeringenwet Privaatrecht aan
rechthebbenden van de percelen, kadastraal
bekend gemeente Oldeberkoop, sectie E,
nummers 476 en 911.
De betrokken percelen dienen te worden
gekruist met een middenspanningsverbinding
om op een naastgelegen perceel een
aansluiting van een zonnepark op het
elektriciteitsnet te kunnen realiseren.
Stukken ter inzage
Het dossier tot oplegging van een gedoogplicht

met bijbehorende stukken ligt met ingang van
17 juni 2020 gedurende twee weken ter inzage
bij de publieksbalie in het gemeentehuis te
Oosterwolde.
Openbare hoorzitting
Op donderdag 2 juli 2020 vindt om 11.00 uur
een openbare hoorzitting plaats in het
gemeentehuis van de gemeente
Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde.
Indien u geen rechthebbende bent, dient u zich–
om verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan – aan te melden voor het bijwonen van
deze hoorzitting. U kunt daarvoor mailen naar
m.vanderzwaag@ooststellingwerf.nl.
Berichtgeving
De gemeente heeft de rechthebbenden volgens
artikel 2 lid 2, 3 en 4 van de Belemmeringenwet
Privaatrecht per aangetekende brief op de
hoogte gebracht van de ter inzagelegging en
het tijdstip en locatie van de openbare
hoorzitting.

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

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 juni 2020, bouw woning, Wester Es
kadastraal I 1091
- op 5 juni 2020, nieuwbouw bijgebouw,
Bruggelaan 55
- op 5 juni 2020, renoveren recreatiewoning,
Schapendrift 30
- op 6 juni 2020, plaatsen dakopbouw,
Vaart Nz 64

Verleende omgevingsvergunning
- voor renoveren dak boerderij, Zuideinde 58
(09-06-2020)

Donkerbroek

Oldeberkoop

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Tjabbekamp 5 (0806-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 juni 2020, herbouwen schuur,
De Weeme 12

Haulerwijk
Wijziging verleende omgevingsvergunning
- voor wijziging voorschritfen voorkomen
legionelle bij afvalwaterzuivering ,
Leeksterweg 59 (10-06-2020)

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen reclame op voorgevel,
Wolvegasterweg 3 (08-06-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor intrekking milieuvergunning,
Weperpolder 40A(04-06-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 juni 2020, vergroten woning,
Boekhorsterweg 19A
- op 7 juni 2020, plaatsen opbouw op plat dak,
Meuleveldweg
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijziging op reeds verleende
vergunning, aantal woningen van 12 naar 8,
Wrongel kadastraal C 6853 (11-06-2020)

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

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

Maak een afspraak om je
te laten testen

Bel direct je huisarts of
de huisartsenpost
Ga niet naar de huisarts toe.

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

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

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen.
Je hoeft niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is

Je hebt niet het coronavirus
Houd je aan de basisregels.

Schrijf alvast op met wie je de
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Je hebt wel het coronavirus

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

Voor iedereen geldt:

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

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

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

•
•
•
•
•

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of
bedrijfsarts.

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.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest

Fotowedstrijd gemeentegids 2021

Parkeerverbod Canada, Elsloo

Gemeente
Ooststellingwerf is op
zoek naar de mooiste
tuinfoto’s. De tuinen
staan op dit moment
volop in bloei, een mooi
moment dus om je
camera tevoorschijn te
halen. De beste tuinfoto
komt op de voorkant van
de gemeentegids 2021 te
staan, de drie mooiste
foto’s worden beloond met een waardebon ter
waarde van 50 euro.

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

Meedoen? Stuur dan uiterlijk 1 juli je foto(’s) op
naar communicatie@ooststellingwerf.nl, onder
vermelding van je contactgegevens. Of upload

• een parkeerverbod in te stellen op de Canada
in Elsloo door het plaatsen van het bord E1-ZB
(zone parkeerverbod) met onderbord ‘van 1
mei tot 1 oktober’ van het RVV 1990, bijlage 1;

je foto via Instagram, Twitter of Facebook met
de hashtag #fotowedstrijdowerf. Deelname
uitsluitend voor mensen uit gemeente
Ooststellingwerf.
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/fotowedstrijd
voor de voorwaarden en de aanleverspecificaties.

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 16 juni 2020 ter
inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in de
Staatcourant van 16 juni 2020 in werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

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

aangifte 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.

