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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
Dinsdag en woensdag
Donderdag
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.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

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.

Waardering voor jonge mantelzorgers

Aangepaste openingstijden
Op maandag 26 april, dinsdag 27 april (Koningsdag) en woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn
het gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten. De milieustraat is op Koningsdag en
Bevrijdingsdag ook gesloten.
13 april 2021

Coronaregels
Van 19 april tot en met minstens 25 april 2021
Deze regels gelden van 19 april tot en met minstens 23 april 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk en blijf
zoveel mogelijk thuis

Thuis

Wethouder Esther Verhagen stuurt dit jaar een cadeautje per post naar jonge mantelzorgers.
Begin deze maand kregen jonge mantelzorgers
in onze gemeente een cadeautje van wethouder
Esther Verhagen. Dit als blijk van waardering
voor wat ze allemaal doen en betekenen voor
iemand die zorg nodig heeft. “Het is belangrijk
om ook goed voor jezelf te zorgen. Omdat wij het
niet vanzelfsprekend vinden dat jongeren voor
een familielid zorgen, krijgen ze van de gemeente
een cadeaubon zodat ze wat leuks voor zichzelf
kunnen kopen,” benadrukt Verhagen.
Normaal gesproken organiseert de gemeente
jaarlijks een speciale dag voor jonge
mantelzorgers en worden zij deze dag in het
zonnetje gezet. Een dag waarop jonge
mantelzorgers even niet hoeven te zorgen,
maar met elkaar een ontspannen dag mogen
beleven. Vorig jaar was dit een dagje Walibi,
maar door corona zit zoiets er dit jaar niet in.
Om de jonge mantelzorgers toch iets te geven,
stuurde de wethouder deze keer een cadeautje
via de post. Wethouder Verhagen steekt de
jonge mantelzorgers graag een hart onder de
riem: “Het zorgen voor een familielid, in
combinatie met school of een opleiding, een
bijbaantje, vrienden en hobby’s is pittig. Zeker
in deze tijd, waarin we veel thuis zijn en minder
sociale contacten hebben.”

dan 25 jaar en je zorgt voor iemand bij jou thuis
of in jouw naaste omgeving die lang ziek,
gehandicapt of verslaafd is. Dit kan een ouder,
opa, oma of zelfs buurman zijn. Ben of ken jij
een jonge mantelzorger? Dan kun je dat laten
weten aan Manon Schutte via een e-mail naar
m.schutte@ooststellingwerf.nl. “Jonge
mantelzorger zijn is meer dan alleen zorgen
vóór; het is vaak ook dat je je zorgen maakt
over je broertje of zusje met een beperking.
Soms hebben ouders geen tijd om je naar sport
te brengen of is er voor jou geen tijd om deel te
nemen aan sociale activiteiten. Dit is iets wat
vaak niet gezien wordt door mensen of school.
Graag willen wij als gemeente ook oog hebben
voor de problematiek die daaruit voortkomt,
zoals een tekort aan aandacht, gebrek aan
sociale contacten of problemen op school,”
aldus Janny Blomsma, beleidsmedewerker
Jeugdgezondheid bij gemeente
Ooststellingwerf.
Het Gebiedsteam van de gemeente
Ooststellingwerf staat voor (jonge)
mantelzorgers klaar als je vragen hebt of
zorgen. Zij kunnen je een luisterend oor bieden,
maar als je vragen hebt geven ze ook graag
hulp en advies. Het Gebiedsteam is te bereiken
via 0516 – 820 100 of info@gbtoost.nl.

Werk thuis als dat kan

Kinderopvang
en onderwijs

Blijf zo veel mogelijk thuis

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Winkelen en bestelling
ophalen op afspraak

Vooraf bestellen en afhalen mogelijk

Horeca

Max. 1 keer per
dag op bezoek

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Winkels

Max. 1 gast
per dag ontvangen

Winkelen op afspraak mogelijk

Afhalen en bezorgen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Buitenschoolse
opvang
Buitenschoolse opvang open

Apotheek
en drogist
Apotheek en drogist zijn open

Restaurant
en café

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Draag een mondkapje
waar verplicht

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Buiten

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open

Basisschool

Hoger
onderwijs

Basisscholen open

Hoger onderwijs op afstand

Winkels voor
levensmiddelen
Winkels voor levensmiddelen zijn open

Reis niet naar
het buitenland

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reizen

Restaurant en café zijn dicht

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol
Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis
Zwemles toegestaan voor
kinderen tot en met 12 jaar

Sportlocaties

Buiten op 1,5 meter
met max. 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Zwemles t/m 12 jaar

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten sporten toegestaan tot en met 26 jaar. Afstand houden is niet verplicht

Bezoek aan:

Beroepen zoals kapper
De kapper is open op afspraak

Gemeentehuis
Gemeentehuis is open

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Binnensport

Binnenzwembad
en sauna

Binnensporten is verboden

Binnenzwembad en sauna zijn dicht

Pretpark en
dierentuin
Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Bioscoop
en museum
Bioscoop, museum en bibliotheek zijn dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

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.

Jonge mantelzorger ben je als je jonger bent

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.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 12 april 2021, vergroten woning, Bosweer 31
- Op 12 april 2021, bouw solarcarports en
aanleg oplaadpunten, Gruun 3
- Op 14 april 2021, verbouw woning, Wester Es 36
- Op 14 april 2021, vergroten woning, Oosterse
Es 45
Verleende omgevingsvergunning
- voor verlengen tijdelijke huisvesting,
Beatrixoord 1 (09-04-2021)
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Muldersweg 3
(13-04-2021)

Verleende vergunning Drank- en Horecawet
- voor Vaart Zz 41 (12-04-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg recreatief betonpad,
Schansmeerweg (14-04-2021)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 april 2021, bouw uitlopen aan bestaande
stal -strijdig gebruik regels RO, West 5

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg recreatief betonpad, tussen
Bekhofweg en Bovenweg (14-04-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten activiteiten, Venekoterweg 17
(13-04-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 april 2021, plaatsen gevelreclame,
Brinkstraat 7A
- op 13 april 2021, vervangen garagedeuren,
Snellingerdijk 90
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw appartement, Stationsstraat 48
(15-04-2021)

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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Webinar Energieneutraal Verbouwen

Rectificatie

Aardgasvrij, energiezuinig en comfortabel wonen

De Gemeentepagina van vorige week (13 april) is in een verkeerde volgorde in de krant
gedrukt. U kunt de Gemeentepagina in de juiste volgorde lezen op
www.ooststellingwerf.nl/gemeentepagina.

Militaire oefening in Friesland,
Drenthe en Groningen
Tussen 28 april en 2 mei zie je mogelijk een
aantal militaire voertuigen op de openbare weg
voorbij komen. Dit is het 43 Brigade Verkenningseskadron die een militaire oefening uitvoert.
De eenheid beoefent verschillende scenario’s op
de militaire oefenterreinen bij Zoutkamp, Assen
en Havelte. Tussen deze oefenterreinen wordt
het rijden van patrouilles en konvooien beoefend

COVID-19
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van
de groep van vitale organisaties en functies om
Nederland te laten blijven functioneren.
Daarom gaan de oefeningen tijdens de
coronapandemie gewoon door. Uiteraard
nemen ze alle maatregelen om verspreiding te
voorkomen in acht.

In een energieneutraal huis woon je comfortabel,
wek je jouw eigen energie op en gebruik je zo
min mogelijk energie. Zo ben je klaar voor jouw
duurzame toekomst. Het energieneutraal maken
van je huis is best ingrijpend. Het vraagt, bij
oudere woningen, meestal een pakket aan
maatregelen. Deze maatregelen kun je in één
keer nemen, bij een flinke verbouwing, maar ook
stap voor stap. We snappen dat je hierbij wel wat
hulp kan gebruiken. Daarom organiseren we een
webinar.
Gratis en vrijblijvend
Het webinar is gratis en vrijblijvend te bekijken.
Schrijf u onderstaand in voor het webinar op:
Woensdag 21 april of donderdag 29 april
(beide keren om 20.00 uur).

Het webinar duurt één uur en is eenvoudig
volgen via een computer, tablet of telefoon. Ook
kunt u zich na afloop opgeven voor
vervolgactiviteiten zoals een 100% interactieve
vervolgworkshop op donderdag 20 mei. Het
webinar kreeg van deelnemers een cijfer van
8,5. Interessant, informatief en goed gedoseerd
wordt het webinar door hen genoemd.
Meld je aan op: SA24.nl/webinar.
Ervaringsverhalen
Wil je alvast inspiratie opdoen? Lees dan het
verhaal van Hette of Akkelien, waarin zij vertellen
hoe zij hun woning verbouwd hebben. De
verhalen vind je op www.duurzaambouwloket.nl.

