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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
08.30 – 12.30
Dinsdag
08.30 – 16.30
Woensdag
08.30 – 16.30
Donderdag 08.30 – 19.30
Vrijdag
gesloten i.v.m. Goede Vrijdag

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.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 4)
Aanvragen kan vanaf 1 april 2021
Bent u ondernemer en ontving of ontvangt u
een uitkering in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo 1 en/of Tozo 2 en/of Tozo 3)? U kunt een
verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen
(Tozo 4). Heeft u nog niet eerder een Tozouitkering ontvangen? Ook dan kunt u Tozo 4
aanvragen. Tozo 4 kan, net als bij Tozo 3, niet
over de gehele aanvraagperiode met
terugwerkende kracht worden toegekend. De
uitkering kan aangevraagd worden vanaf de 1e
van de maand voorafgaand aan de maand
waarin de aanvraag is gedaan. Alleen kan de
Tozo 4-uitkering niet met terugwerkende kracht
over de maand maart 2021 (looptijd Tozo 3)
worden aangevraagd. De ingangsdatum kan
dus niet eerder ingaan dan 1 april 2021.
Het werkt zo:
Vraagt u aan op 18 april, dan kan de uitkering
op 1 april ingaan. Vraagt u op 18 mei aan, dan
kunt u verzoeken om de uitkering op 1 april in
te laten gaan. Vraagt u in juni aan, dan kan de
ingangsdatum niet eerder ingaan dan 1 mei.
Let op: de (verlenging van de) Tozo 4 uitkering
kan uiterlijk tot 1 juli 2021 worden aangevraagd,
Vraagt u aan vanaf 1 april, dan kunt u voor
maximaal 3 maanden aanvragen, vraagt u aan
vanaf 1 mei, dan kunt u voor 2 maanden
aanvragen etc.

De verlenging kan ingaan op 1 april 2021.
Ontvangt u tot en met maart 2021 de Tozo 3?
Dan is het mogelijk om de Tozo 4 aansluitend
vanaf 1 april 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 4
ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 mei
of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan
als u weet dat u in sommige maanden
voldoende inkomsten heeft.
Ook bij Tozo 4 wordt niet gekeken naar
eventueel aanwezig vermogen.
U kunt alleen digitaal met uw Digid een aanvraag
indienen. U kunt de Tozo 4 aanvragen met een
aanvraagformulier op onze website. U hoeft
geen aanvraag in te dienen als uw inkomen of
uw gezinsinkomen hoger is dan het sociaal
minimum.
Heeft u twijfels? Dient u dan gerust de aanvraag
in. Dan zullen wij beoordelen of u in aanmerking
kunt komen voor een tegemoetkoming.
De informatie over Tozo 4 en het
aanvraagformulier staan vanaf 1 april 2021 op
www.ooststellingwerf.nl/ondersteuningondernemers

• 6 t/m 30 april: Kloosterweg Appelscha – Elsloo.
Het fietspad langs de Kloosterweg blijft
toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode.
• 6 t/m 16 april: Eerste Wijk in Appelscha.
• 6 t/m 23 april: Meester Lokstraat in
Ravenswoud.

weersomstandigheden en de voortgang van het
werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Inze Hoekstra van Strukton Civiel, bereikbaar
via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail
ynze.hoekstra@strukton.com
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er een
omleidingsroute ingesteld. De duur van de
stremming is afhankelijk van de

Mededelingen

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 6 april 2021 vanaf 19.00 uur vindt de
raadscommissie Ruimte online plaats. Deze
vergadering is in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen alleen online te volgen.
De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

Raadscommissie Samenleving
Donderdag 8 april 2021 vanaf 20.00 uur vindt
de raadscommissie Samenleving online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

Agenda
− Biodiversiteitsplan Ooststellingwerf
− Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe
− Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij
gemeente Ooststellingwerf
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand van
zaken)

Agenda
− Preventie en handhaving alcohol en
middelen 2021-2024
− Visie op Samenleven (bijpraatmoment
stand van zaken)

Raadscommissie Planning en Control
Donderdag 8 april 2021 vanaf 19.00 uur
vindt de raadscommissie Planning en Control
online plaats. Deze vergadering is in lijn met
de landelijke Coronamaatregelen alleen online
te volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
− Evaluatie pilot twee financiële vergaderingen
per jaar

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen 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 commissievergaderingen zijn te volgen via de
website (www.ooststellingwerf.nl)

Digitaal Omgevingsfestival Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf werkt samen
met inwoners, ondernemers en organisaties
aan de Omgevingsvisie Ooststellingwerf. De
Omgevingsvisie geeft aan hoe we met elkaar de
toekomst van Ooststellingwerf voor ons zien.

Wegstremmingen
Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en/
of het aanbrengen van bermverharding
(graskeien) worden de onderstaande wegen
gestremd voor alle verkeer:

Raadscommissies

Afgelopen jaar spraken we met verschillende
groepen hierover. Nu is het tijd om te laten zien
wat dat heeft opgeleverd. In de week van 12 t/m
16 april kun jij dit bekijken op het digitale
Omgevingsfestival Ooststellingwerf op www.
omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.
De hele week kun je zien en lezen hoe de
Omgevingsvisie eruit gaat zien, wat belangrijke
thema’s zijn en hoe we met elkaar de toekomst
van de gemeente voor ons zien. Op
verschillende momenten kun je ook live in
gesprek met raadsleden en medewerkers van
de gemeente. Om vragen te stellen, in gesprek

te gaan of jouw reactie te geven. Mis je
bijvoorbeeld nog een belangrijk onderwerp? Dit
is het moment om dat te laten weten!
Het Omgevingsfestival is een dynamische,
interactieve online bijeenkomst. Je checkt in
vanachter je computer of tablet en ´wandelt´
door alle onderwerpen uit de Omgevingsvisie.
Zet het alvast in je agenda!
Momenten om live in gesprek te gaan (digitaal)
• Maandag 12 april van 19.00 – 21.00 uur
• Dinsdag 13 april van 16.00 – 18.00 uur
• Donderdag 15 april van 12.00 – 14.00 uur
• Donderdag 15 april van 19.00 – 21.00 uur
Waar?
www.omgevingsvisie-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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op18 maart 2021, aanbrengen halfverharding, Drentseweg 26A
- op 22 maart 2021, kappen eik, Vaart Zz naast
nr. 141
- op 23 maart 2021, plaatsen dakkapellen,
Hulsthof 59
- op 23 maart 2021, wijzigen bestemming
pand, Boerestreek 3

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Teunis Geessienweg 1
- voor wijzigen bestemming perceel,
Vaart Nz 62

Fochteloo

Haulerwijk

Waskemeer

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 22 maart 2021, vervangen gedeelte
garage, Opzienersweg 25
- op 23 maart 2021, dakrenovatie met
volumevergroting, Valckeniersweg 4

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 maart 2021, vergroten stal,
Breebergweg 26

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen camping in camperplaatsen
(25 stuks) fase 1, Zuideinde 47 (25-03-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen nieuwe kozijnen, Slotemaker
de Bruïneweg 7 (24-03-2021)

Weigering omgevingsvergunning
- voor wijzigen camping in camperplaatsen
(25 stuks) fase 2, Zuideinde 47 (25-03-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 maart 2021, plaatsen kunstwerk/
zitgelegenheid (‘t Stekje), Bekhofschans F 321

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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Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied
van samenleven? Dorpsgesprekken leverden de gemeente veel
informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de
inwoners belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen,

ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de gemeente verwerkt tot
doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd.
Deze keer vertellen René Schulkes van de Onafhankelijke
Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO), Léon Visschers van

dansstudio Clarette en Léon en Sippy van Tuinen van de Adviesraad
Sociaal Domein meer over de doe-agenda ‘Gezond en gelukkig ouder
worden’.

‘Wij moeten als ouderen niet achter de geraniums gaan zitten’
We worden met zijn allen steeds ouder. Daarom is het belangrijk dat de samenleving rekening houdt
met ouderen. Dit kan op allerlei manieren. Zoals begeleid fitnessen in de buitenlucht, een vissteiger
voor minder valide mensen, het aanstellen van een mantelzorgconsulent, een laagdrempelig
dagcentrum voor mensen met dementie en activiteiten waarbij ouderen en jongeren samen
optrekken. Deze ideeën passen prima bij de doe-agenda die inwoners, organisaties en gemeente
samen opstelden over ‘gezond en gelukkig ouder worden’. „Wij moeten als ouderen niet achter de
geraniums gaan zitten”, benadrukt René Schulkes, voorzitter van de Onafhankelijke
Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO). „We zijn ook zelf aan zet. Meedoen, mensen ontmoeten,
je inzetten voor anderen, dan krijgt je leven vanzelf meer inhoud en ervaar je de warmte.”
Volgens de OSO valt er op dit punt veel winst te
behalen. Er zijn ouderen die zich niet meer
actief kunnen inzetten voor de samenleving,
maar volgens de vereniging is er ook een grote
groep die dat nog wel prima kan. „In plaats van
je eenzaam te voelen, kun je ook actie
ondernemen. Er is genoeg te doen. Denk aan
de grote vraag naar bestuursleden of
activiteitencommissies die wel wat extra hulp
kunnen gebruiken. Je verplicht je wel tot een
bepaalde inzet, maar je krijgt zoveel terug als je
wat doet voor een ander”, aldus René.
Blijf mobiel
Een ander onderwerp uit de koker van de OSO
is mobiliteit van ouderen. „Op oudere leeftijd
wordt vaak afstand gedaan van de auto, maar
het is belangrijk dat mensen mobiel blijven en
er zelfstandig op uit kunnen.” Zo verzorgde
René zo’n 12,5 jaar geheel vrijwillig
scootmobiellessen bij woonzorgcentrum
Rikkingahof. In de doe-agenda komen ook
andere oplossingen voor mobiliteit aan bod.
Bijvoorbeeld ANWB Automaatje, een
vervoerservice
waarbij vrijwillige chauffeurs
HOOGTEPUNTEN

Ouder worden

hebben we ook nog met zijn dochter gesproken.
‘Het is ongelooflijk, maar hij heeft het er elke
week over’, zo liet ze ons weten. Daar doe je het
dus voor”, vertelt Léon openhartig.
Eenzaamheid bestrijden
Vanwege corona liggen diverse initiatieven
helaas stil, zoals ‘Bewegen op muziek’ voor de
Reuma Patiëntenvereniging. „Elke vrijdagmiddag
samen dansen en bijpraten. We hopen het
uiteraard snel weer op te kunnen pakken. Deze
middagen zijn namelijk niet alleen bedoeld om
samen te bewegen, maar ook om eenzaamheid
te bestrijden.”
Ook als voorzitter van de plaatselijk visclub zet
Léon zich in voor de ouderen. Regelmatig
neemt hij mensen mee op pad die na lange tijd
het vissen weer op willen pakken. Ook worden
in samenwerking met woonzorgcentrum
Rikkingahof vismiddagen gehouden. „Echt
prachtig om te zien hoe de mensen hier van
genieten.”

minder mobiele plaatsgenoten vervoeren in
hun eigen auto.
In beweging
Daarnaast zijn op diverse plekken in de
gemeente fitnesstoestellen geplaatst, onder
andere in Langedijke. „Er zijn sportcoaches
aanwezig voor de begeleiding. Zo blijven
ouderen niet alleen in beweging, het zijn ook
belangrijke ontmoetingsmomenten.”
Dat ontmoeten en meedoen een grote rol
speelt bij ‘gezond en gelukkig ouder worden’
weet ook Léon van dansstudio Clarette en Léon
als geen ander. Al jaren zet hij zich samen met
Clarette op allerlei manieren in voor de
samenleving en zo raakte hij ook betrokken bij
de doe-agenda. De dansschool houdt onder
andere bridgeavonden voor ouderen,
bijeenkomsten voor de Reuma
Patiëntenvereniging Ooststellingwerf, speciale
activiteiten als een dansmarathon voor de
Zonnebloem en demomiddagen voor mensen
met dementie. „En dan gaat er na afloop van
zo’n dansmiddag een man de deur uit die zegt:
‘deze middag vergeet ik nooit meer’. Later

Visparel
Er zijn plannen om een visparel te maken in
park Prandinga in Oosterwolde. In de vijver
wordt extra vis uitgezet. „Zodat jong en oud
hier samen kan gaan vissen, want juist die
verbintenis is ook erg belangrijk. We zijn bezig
met de voorbereidingen hiervoor. We hopen in
2022 ook een vissteiger voor minder-validen te
kunnen realiseren.”
Ook de OSO hecht veel waarde aan de
combinatie tussen jong en oud. Er wordt
daarom gedacht aan een samenwerking met het

Stellingwerf College. René: „Bijvoorbeeld in
kader van de maatschappelijke stage. De jeugd
kan een bezoekje brengen aan ouderen, samen
spelletjes doen, een wandelingetje maken. Dat
is voor mij samenleven. Zet daarom ook niet 36
bejaardenwoningen op een rij, maar creëer
buurten die gemêleerd zijn, zodat jong en oud
elkaar kan helpen. Je kunt zoveel meer als je het
samen doet en dat is ook de kracht van deze
doe-agenda.”
Voor en door inwoners
Daar sluit Sippy van Tuinen van de Adviesraad
Sociaal Domein zich volledig bij aan. Vanaf het
begin is ze bij de realisatie van de doe-agenda
‘gezond en gelukkig ouder worden’ betrokken.
„De doe-agenda’s zijn voor en door de inwoners
uit alle dorpen opgesteld. Daardoor wordt het
breed gedragen. Dat geeft mij het gevoel dat dit
alles ook echt zijn uitwerking krijgt.”
Met de opening van een nieuw dagcentrum in
Stellinghaven Oosterwolde waar mensen met
dementie zonder indicatie terecht kunnen is al
een eerste stap gezet. Ook is ze blij met het
aantrekken van een mantelzorgconsulent en de
plannen om meer bekendheid aan het
Gebiedsteam te geven. „En er is bijvoorbeeld
speciale aandacht voor oudere nieuwe
Nederlanders en dementerenden. Daarnaast
wordt rekening gehouden met de digitalisering
van de maatschappij. De gemeente deed al veel
voor ouderen. Daar wordt nu goed op ingehaakt
en er zijn aanvullende plannen gemaakt. Er is
veel te doen, maar nogmaals, ik heb vertrouwen
in een goede uitwerking.”Doe-AGENDA

2021-2024
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Waardering van
mantelzorgers,
bijvoorbeeld via
een cadeautje.
Waardering
van
mantelzorgers,
bijvoorbeeld via
een cadeautje.

Dinsdag 30 maart 2021 | Wekelijks nieuws gemeente Ooststellingwerf

Gemeente kan hulp bieden aan
Tijdelijke Ondersteuning
ondernemers met financiële problemen Noodzakelijke Kosten (TONK)
Veel ondernemers worden door de coronacrisis
financieel hard geraakt. De overheid biedt
tijdelijke ondersteuning aan, zoals de TONK-,
Tozo-, TVL- en NOW-regeling. „Wat veel
ondernemers niet weten, is dat wij als
gemeente daarnaast nog veel meer hulp
kunnen bieden”, zegt Bbz-consulent Cocky van
der Kooi. „Wat de reden ook mag zijn; als je er
als zelfstandig ondernemer financieel niet
uitkomt, neem dan contact met ons op.”
In het begin van de coronacrisis werd de
gemeente overspoeld met Tozo-aanvragen. Om
alles in goede banen te leiden, werd hiervoor
tijdelijk een apart loket ingericht. „Door snel te
schakelen, konden we over het algemeen iedereen
goed van dienst zijn”, blikt inkomensconsulent
Tineke Posthumus terug.
Naarmate de coronacrisis langer duurt, wordt de
situatie complexer. Een regeling als de Tozo is
aangescherpt, er komen nieuwe regelingen bij,
zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK), voor ondernemers én inwoners.
„Op dit moment kan het ene gat vaak nog met
het andere worden gedicht, maar ik houd mijn
hart vast als straks de tijdelijke regelingen
afgelopen zijn”, zo spreekt Tineke haar zorgen uit.
Het is volgens haar goed om te weten, dat de
gemeente er juist ook dan is. Zo kan een
ondernemer bij financiële problemen naast
specifieke corona-ondersteuning ook bijstand
aanvragen, de zogenoemde Bbz-uitkering.
Hiermee kunnen de kosten voor eigen
levensonderhoud worden betaald. „Maar we
kunnen in bepaalde gevallen ook een lening
verstrekken voor investeringen waar de bank niet
in wil meegaan”, legt Cocky uit. „Ook helpen we
bij schulden en betalingsproblemen.”
Geldnoodscan
Om te kijken of je als ondernemer in
aanmerking komt voor een sociale regeling, kan
eenvoudig op elk moment van de dag een
online check worden gedaan via de webiste
www.ondernemersregelingen.nl/
ooststellingwerf. Dit kan anoniem, maar je kunt

er ook voor kiezen om je contactgegevens
achter te laten. „We begrijpen dat een
ondernemer het heel erg kan vinden om bij ons
aan te kloppen voor hulp. Maar doe het
alsjeblieft”, roept Tineke op. „Veel ondernemers
wachten vaak tot het water hen tot aan de kruin
staat, maar hoe langer je wacht, hoe moeilijker
het wordt om een en ander op te lossen.”
Speciaal voor oudere zelfstandigen die willen
stoppen, omdat ze onvoldoende inkomsten uit
hun bedrijf halen, is er de IOAZ-uitkering.
„Maar we zijn er bijvoorbeeld ook voor starters
die een bedrijf willen beginnen vanuit een
uitkeringssituatie”, vertelt Cocky. „Dus wat de
vraag of het probleem ook is, schroom niet om
te bellen. Er is meer mogelijk dan je wellicht
denkt en een gesprek is altijd volledig
vrijblijvend.”
Wethouder Marcel Bos: “Met veel ondernemers
zijn we al in contact en kijken onze collega’s
van het Ondernemersloket naar mogelijkheden
of ondersteuning. Niet iedereen zet gemakkelijk
die eerste stap. Toch wil ik u vragen om op tijd
contact met ons op te nemen. Dan kunnen wij
kijken of wij of partijen in ons netwerk u kunnen
helpen.” Kijk voor onze contactgegevens op
www.ooststellingwerf.nl/ondernemersloket.
Heeft u als ondernemer financiële
problemen? Naast de specifieke coronaondersteuning kunt u ook een beroep doen
op het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz). Met een Bbz-uitkering
kunt u de kosten van uw levensonderhoud
blijven betalen. Ook kunt u een lening
krijgen voor investeringen in uw bedrijf.
Weten welke hulp u kunt krijgen? Neem
geheel vrijblijvend contact op met de
gemeente Ooststellingwerf. Onze
medewerkers helpen u graag verder.
Mail uw vraag naar ondernemersloket@
ooststellingwerf.nl of kijk voor onze
contactgegevens op www.ooststellingwerf.nl/
ondernemersloket.

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de
coronamaatregelen noodzakelijke kosten als
woonkosten niet meer betalen? Dan kan de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK
is geld van de gemeente voor als u weinig
inkomen heeft als gevolg van de
coronamaatregelen én u hierdoor problemen
heeft met het betalen van uw woonkosten. Het
gaat dan om de huur of de hypotheek, en de
kosten van elektriciteit, gas en water. De
TONK kan worden aangevraagd door zowel
ondernemers als inwoners die door de
coronacrisis bijvoorbeeld in de WW of in de
bijstand zijn gekomen. Dit geldt ook voor
tweeverdieners waarvan een partner door
corona geen inkomsten meer heeft.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown
De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Algemene maatregelen
Ga tijdens de avondklok tussen
21.00 uur en 4.30 uur niet naar
buiten. Per 31 maart gaat de
avondklok om 22.00 uur in.
Draag een mondkapje waar het
verplicht is.

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Of je er nou op vooruit of achteruitgaat onze
budgetadviseurs van het Gebiedsteam helpen
je graag.

Kijk voor meer informatie op

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

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.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Bel het Gebiedsteam op werkdagen
tussen 9:00 uur en 17:00 uur via
0516-820 100 of mail je vraag voor de
budgetadviseurs naar info@gbtoost.nl.

Kijk voor de voorwaarden, meer informatie
over de TONK en het aanvraagformulier op
www.ooststellingwerf.nl/tonk.

23 maart 2021

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Verandert er iets in jouw financiële situatie?
Wil je weten van welke regelingen je gebruik
kan maken? Wil je een korte budgetcheck of
andere hulp op het gebied van geld?

De maximale vergoeding van de TONK
bedraagt € 3000,- ,en is afhankelijk van de
hoogte van de woonkosten en de eventueel
aanwezige draagkracht.

Heeft u misschien recht op een andere
financiële regeling of uitkering, zoals een

Ontmoetingen

Zorgen of vragen over geldzaken?
Het Gebiedsteam is er voor jou!

toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan
moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in
aanmerking voor een andere regeling? Of heeft
u met deze regeling erbij nog te weinig
inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan
kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozouitkering? Dan kan de TONK hierop een
aanvulling zijn.

Blijf in Nederland en reis niet naar
het buitenland t/m 15 mei.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Winkelen en boodschappen

Laat je direct testen.

Werk
Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Horeca en evenementen

Onderwijs op afstand voor hbo
en wo.

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.
Evenementen verboden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Contactberoepen

Klachten?
Blijf thuis.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt
toegestaan.
Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd.

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

