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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 25 juni 2020, plaatsen tuinhuisje met 

veranda (strijdig gebruik regels RO), Zwaai 17

Verleende omgevingsvergunning
- voor  bouw woning, Wester Es 48B

(23-06-2020)
- voor renoveren recreatiewoning, 

Schapendrift 30 (23-06-2020)
- voor verbouw woning, Smidslaantje 32

(26-06-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 juni 2020, bouw woning, Oude 

Tramweg 9

Elsloo
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen woning, Kloosterheerd  2

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Noordeinde 9   

(26-06-2020)

Haule
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor revisievergunning – wijziging bedrijf, 

Dorpsstraat 88   (26-06-2020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 juni 2020, verbouw woning, 

Leeksterweg 11

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 juni 2020, bouw vier appartementen, 

Houtwal 13 en 14
- op 19 juni 2020, plaatsen twee dakkapelllen, 

Oldemaad 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Assepot 27   

(22-06-2020)

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

Corona: hoe ga jij om met de nieuwe situatie?

Door de versoepeling van de coronamaatregelen 
is het voor veel dagbestedingslocaties weer 
mogelijk om sinds begin juni de deuren te 
openen. Deelnemers en betrokkenen zijn 
opgelucht, want de sluiting had grote 
consequenties.

Het plotseling wegvallen van de benodigde 
structuur heeft op veel deelnemers een negatief 
eff ect gehad. Het was voor Dagbesteding Noord 
de reden om snel in actie te komen. Door snel te 
schakelen, kan deze instelling al sinds 11 mei 
weer op een veilige manier dagbesteding 
aanbieden.
“Ineens moesten alle locaties op het gebied van 
dagbesteding sluiten”, blikt Maarten Bronkhorst 
van Dagbesteding Noord terug. Deze organisatie 
biedt in Oosterwolde dagbesteding aan voor 
jongeren en volwassenen met psychosociale 
problemen of een licht verstandelijke beperking. 
De deelnemers zijn afkomstig uit de wijde regio. 
“Het risico op besmetting was daardoor groot, 
waarop ook wij direct onze deuren hebben 
gesloten.”
De gevolgen waren enorm. “We merkten al snel 
dat onze deelnemers moeite hadden om een 
eigen structuur te houden. Dag- en nachtritmes 
werden omgegooid en men kreeg terugvallen.”

Alternatief
Voor Dagbesteding Noord de aanleiding om zo 
snel als mogelijk alternatieve dagbesteding op te 

zetten. Activiteiten werden bij de deelnemers 
thuis georganiseerd. Hiervoor werden materialen 
aangeleverd. “Middels geschreven instructies en 
videobellen konden we ze dan toch een bepaalde 
dagstructuur bieden. Hierdoor kregen ze een 
stukje rust terug.”
Intussen werd door het team hard gewerkt aan 
nieuwe protocollen. Die konden begin mei bij de 
gemeente worden aangeleverd. “Na goedkeuring 
zijn we 11 mei opengegaan.”
In de protocollen is rekening gehouden met 
diverse maatregelen, zoals de anderhalve meter 
afstand. Dit houdt voor Dagbesteding Noord in 
dat er maximaal 1 persoon achter een werkbank 
mag staan en hooguit twee personen in de 
keuken. Daarnaast zijn er speciale ochtenden 
voor extra kwetsbare deelnemers, bij 
binnenkomst moet iedereen de handen 
desinfecteren en in smalle ruimtes geldt er 
inrichtingsverkeer. “Gelukkig beschikken wij over 
een groot pand. Mede daardoor konden wij al vrij 
snel weer aan een grote groep dagbesteding 
aanbieden. Ontzettend fi jn”, zegt Brinkhorst 
opgelucht. De deelnemers hebben niet alleen een 
dagstructuur terug, maar ook hun sociale 
contacten.
“Wat wij vooral hebben geleerd in deze tijd, is dat 
in elke crisis ook weer mogelijkheden liggen. 
Waar we vooral dankbaar voor zijn, is dat we weer 
met z’n allen aan het werk kunnen. Dat we bij 
elkaar een klankbord vinden om op een positieve 
manier met deze coronatijd om te gaan.”

Je mag weer meer naar buiten: naar school of 
lekker om te sporten. Maar je moet nog wel overal 
afstand van elkaar houden. Hoe pak je dat aan en 
hoe houd je het leuk? Op deze en nog meer vragen 
over corona en het omgaan met de maatregelen 
geeft het Nederlands Jeugd Instituut antwoord. Je 
vindt ze via  www.ooststellingwerf.nl/jongeren-co-
rona. Ook voor ouders en jonge kinderen staat 
hier informatie. De maatregelen om verspreiding 
van het corona te voorkomen, hebben invloed op 
opgroeien en opvoeden. Het Nederlands Jeugd 
Instituut helpt ouders, kinderen, jongeren en jong-
volwassenen hier mee om te gaan. Uitgangspunt is 
kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij die keu-
zes te betrekken. Hoe gaan we als samenleving de 
komende tijd om met het coronavirus?

Quest & Chat met jongeren
De gemeente Ooststellingwerf gaat ook zelf met de 

jeugd in gesprek over hoe zij zich voelen in deze 
coronatijd. Donderdag 2 juli start er een ´Quest & 
Chat’ met meer dan 100 jongeren uit Ooststelling-
werf. Ze kunnen online een korte vragenlijst invul-
len (quest). De onderwerpen die hier uit komen, 
worden in een kleine kerngroep met tien jongeren 
(chat) verder uitgediept. Dit gebeurt ook digitaal. 
Bij elk thema doet een andere groep jongeren mee. 
De gemeente werkt hierin samen met onder ande-
re jongerenwerkers en scholen. 

Het geeft inzicht in wat er leeft bij de jongeren en 
waar ze behoefte aan hebben. Geef je mening over 
de corona-maatregelen! Hoe ga jij om met de nieu-
we situatie? Wat is er voor jou allemaal veranderd? 
Gemeente Ooststellingwerf is erg benieuwd naar 
jouw mening en ideeën. Ga na de Quest (korte 
vragenlijst) en doe mee! Alvast bedankt! Klik hier 
voor de Quest: www.denknetwerk.nl/quest-18.  

Onze aangepaste dienstverlening
• U kunt ons alleen op afspraak bezoeken. Dit 

kan op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur en 
op woensdag tot 16.30 uur. U kunt online een 
afspraak maken of stuur ons een chatbericht 
via de website. Telefonisch een afspraak 
maken? Bel dan 140516.

• Komt u op afspraak? Bel dan aan, dan openen 
wij de deur voor u. Kom indien mogelijk alleen. 

• Het gemeentehuis is voorlopig op donderdag-
avond gesloten.

• Betaal bij voorkeur met pin of uw mobiele 
telefoon. 

• Heeft u klachten zoals neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek 
dan in ieder geval uit.

• Uitvaartverzorgers: doe de overlijdensaangifte 
digitaal.

 Onze openingstijden en dienstverlening kan 
vanwege corona veranderen. Kijk voor de actuele 
situatie op onze website www.ooststellingwerf.nl.

 Dagbesteding biedt weer broodnodige structuur

Bijschrift foto: Dagbesteding Noord ontvangt sinds 11 mei al weer deelnemers.
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WERKZAAMHEDEN  
3 juli t/m 27 juli

Beste gasten, 

Van vrijdag 3 juli t/m maandag 27 juli is ons zwembad gesloten. 
In opdracht van de gemeente zal een nieuwe beweegbare bodem 
geplaatst worden.

Helaas was het hierin niet mogelijk deze weekzaamheden te 
verschuiven naar de periode dat we gesloten waren i.v.m. Covid-19. 
Onze excuses voor het ongemak. 

Uiteraard ben je na 27 juli weer van harte welkom in 
ons binnenzwembad, mét vernieuwde bodem!

Zwembad Oosterwolde

Stapsgewijs versoepelen de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. De horeca mag 
gasten ontvangen en in de winkelgebieden wordt 
het weer wat drukker. Om kansen en mogelijk-
heden optimaal te benutten, is er nauw overleg 
tussen ondernemers en de gemeente. “Er kan 
gelukkig al weer heel veel en het gaat goed hier in 
Ooststellingwerf”, aldus wethouder Marcel Bos. 
“We verdienen hier in de gemeente de versoepe-
ling dan ook met recht.”

Ooststellingwerf is volgens Bos klaar voor het 
‘nieuwe normaal’. “Hoe alles onder het ‘nieuwe 
normaal’ zal verlopen, is nog afwachten. Maar 
over het algemeen doen we het goed hier”, be-
nadrukt de wethouder. Zo staan ondernemers in 
de recreatieve sector enthousiast klaar om er met 
elkaar een mooi zomerseizoen van te maken.

Lokale economie
Inwoners en toeristen zijn aan zet om de lokale 
economie op gang te houden. Dat er zoveel mo-
gelijk gebruik wordt gemaakt van de diensten en 
producten van lokale ondernemers, is volgens de 
wethouder belangrijker dan ooit. “Om prettig in 
onze gemeente te wonen, werken en recreëren 
hebben we de middenstand hard nodig. Ook als 
er straks weer betere tijden aanbreken. Natuurlijk 
moeten we voorzichtig blijven en bijvoorbeeld de 
dagelijkse boodschappen alleen blijven doen in 
plaats van met het hele gezin, maar we kunnen 
zeker op een veilige manier bij de winkels in 
Ooststellingwerf onze aankopen doen. En hetzelf-
de geldt voor een bezoek aan de horeca.” 

Sinds de opening van de horeca hebben zich in 
Ooststellingwerf nog geen excessen voorgedaan. 
“In Ooststellingwerf lijkt iedereen goed met alle 
regels om te gaan”, concludeert Bos tevreden. “Je 
kunt in onze gemeente dus prima veilig een ter-
rasje pakken of uit eten gaan.” Ook heeft hij een 
boodschap aan de ondernemers. “Mochten er op 
het gebied van ondernemen toch problemen zijn, 
wacht dan niet en trek aan de bel. Juist door in 
gesprek te blijven, komen we hier samen verder.”

Klankbordgroep
Sinds het begin van de crisis heeft Bos intensief 
contact met de verschillende ondernemersver-
enigingen en –belangen in Ooststellingwerf. 
“Het was altijd al mijn wens om als collectief met 
elkaar om de tafel te gaan. Dat is door de corona-
crisis versneld tot stand gekomen.”

In maart is de klankbordgroep Ondernemend 
Ooststellingwerf opgericht. Hierin zitten verte-
genwoordigers van ondernemersverenigingen 
uit Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha en 
Oldeberkoop, de Commerciële Club Ooststelling-
werf (CCO), de agrarische sector (ABO), de ko-
ninklijke Horeca Nederland, de Vereniging voor 
Toeristisch en Recreatief Belang Ooststellingwerf 
(VTRBO) en Netwerk OverWerken (zzp’ers). “Zo 
vaak als nodig overleggen we met elkaar. Erg 
waardevol. Met oog voor elkaars belangen kun-
nen we gezamenlijk één lijn trekken.” 

Toegankelijk
Gezien de meerwaarde van deze klankbordgroep, 
blijft Ondernemend Ooststellingwerf in de toe-

komst actief. “We willen als gemeente Ooststel-
lingwerf dicht naast onze ondernemers staan. 
Laagdrempelig en toegankelijk.” Daar sluit de 
klankbordgroep naadloos op aan. “Deze insteek 
heeft tijdens de coronaperiode absoluut een po-
sitief eff ect gehad. We konden snel en adequaat 
inspelen op vragen van ondernemers.”

Zo is in maart op verzoek van winkeliers de Sta-
tionsstraat in Oosterwolde tijdelijk hele dagen 
opengesteld. “Als gemeente konden we daaraan 
meewerken, omdat er tijdens de crisis veel min-
der mensen op straat waren. De drukte neemt nu 
door de versoepelingen weer toe, dus in overleg 
gaat op 6 juli de straat in de middag weer dicht 
voor gemotoriseerd verkeer.”
Ook zijn in samenspraak met de gemeente ter-
rassen tijdelijk vergroot, zodat de horeca zich 
makkelijker aan de anderhalve meter-maatregel 
kan houden. “De regels vanuit de overheid zijn 
goed, maar als we daarbinnen iets kunnen rege-
len om bedrijven te faciliteren, dan doen we dat”, 
benadrukt Bos.

 Ondernemers waarderen deze werkwijze zeer. 
“Wij zijn ongeloofl ijk blij dat de gemeente in deze 
zeer productieve samenwerking er onder ande-
re voor heeft gezorgd dat we terrassen tijdelijk 
kunnen vergroten”, zegt Henkjan van Zanten, 
voorzitter van Oosterwolde Promotion. “Klanten 
weten hierdoor dat ze veilig naar ons winkelhart 
kunnen komen.” Voordeel is dat het koopcen-
trum in de hoofdplaats van Ooststellingwerf ruim 
is opgezet. “Het is dan ook niet nodig om hier 
looprichtingen in te stellen”, aldus Bos.

Tozo-regeling
Gelukkig kan geconstateerd worden dat veel 
ondernemers in Ooststellingwerf over fl ink wat 
veerkracht beschikken. De meesten kunnen de 
klap van de coronacrisis opvangen door bijvoor-
beeld hun werkwijze aan te passen.
Kwamen er in de periode tot en met mei nog 
370 aanvragen bij de gemeente binnen voor de 
Tozo-regeling (uitkering voor zelfstandig onder-
nemers), dat waren er in het eerste deel van juni 
nog maar 50. Bos: “Je ziet dus een fl inke afname 
van de harde roep om hulp. Aanvragen zullen 
nog wel binnen blijven druppelen, maar de hoos 
die we in het begin van de Tozo-regeling hadden, 
lijkt voorbij.”

Sinds de coronacrisis is het erg druk bij de mi-
lieustraat aan de Nanningaweg. Veel inwoners 
ruimen op en doen spullen weg. Dit levert fi les 
en lange wachttijden op. 
Om dit op te lossen, werken we sinds maandag 
29 juni met een tijdslotservice. Via de afvalapp 
of website van Omrin reserveert u een tijdvak, 
waarin u terecht kunt op de milieustraat. We 
kunnen de rij wachtenden alleen verkorten als 
iedereen een tijdslot reserveert. Daarom kunt u 
nu alleen nog op reservering terecht. 
Aanmelden, hoe werkt het?
Hebt u de afvalapp van Omrin al op uw smart-
phone of tablet? Dan  vindt u daar een knop om 
snel en eenvoudig uw tijdslot te reserveren. 
Ook kunt u reserveren via https://www.omrin.
nl/bij-mij-thuis/afval-regelen/

Afvalapp downloaden
Hebt u de afvalapp nog niet? Download 

hem dan in de App store (ios) of Play store 
(Android). U reserveert via de app eenvoudig uw 
plek bij de milieustraat, maar u vindt er ook alle 
informatie over de afvalinzameling in Ooststel-
lingwerf. U krijgt een seintje wanneer de contai-
ner wordt geleegd en u vindt in de app hoeveel 
kilo restafval u heeft aangeboden. 

Niet meer wachten
Reserveren is voorsorteren! U reserveert een 
tijdstip, zodat u niet hoeft te wachten. Zo sprei-
den we de bezoekers en kunnen we u sneller 
helpen. Samen halen we alles eruit - ook bij onze 
milieustraten.

Vragen?
Hebt u geen digitale mogelijkheid of lukt het 
aanmelden niet? Bel dan met SYP van Omrin, 
via 0900-210 0 215 (op werkdagen tussen 8.00 
en 17.00 uur).

Aanmelden om wachttijd te voorkomen
Reserveren is voorsorteren bij de milieustraat

“Er kan gelukkig al weer heel veel”


