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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

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.

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

Ben je ondernemer en heb je vragen?
Bezoek www.Rijksoverheid.nl/steunpakket. Meer informatie over ondernemen in coronatijd:
www.KvK.nl/coronaloket. Ondernemers kunnen ook terecht bij het ondernemersloket van de
gemeente, kijk dan op www.ooststellingwerf.nl/ondernemersloket.
25 januari 2021

Steun- en herstelpakket voor economie en
arbeidsmarkt verruimd en verbreed
Financiële regelingen
Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW3)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Vergoeding van deel loonkosten voor
bedrijven met ten minste 20% verwacht
omzetverlies.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL)
• Voor ondernemers die meer dan 30% omzet
verliezen en hun vaste lasten niet meer
kunnen betalen.
• Voorraadvergoeding gesloten detailhandel.

Uitstel belastingbetaling
Ondernemers kunnen belastinguitstel
of verlenging daarvan aanvragen tot 1 juli
2021. Vanaf 1 oktober 2021 start een ruime
betalingsregeling voor maximaal 36
maanden.

Voucherkredietfaciliteit
Lening voor reisorganisaties die
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan
de consument.

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Voor huishoudens die door de crisis te maken
krijgen met terugval in inkomen waardoor zij
noodzakelijke kosten van bestaan, zoals
woonlasten, niet meer kunnen betalen.
Nadere uitwerking volgt in samenwerking
met gemeenten (streefdatum 1 maart).

NL leert door
Kosteloze (online) scholing en
ontwikkeladviezen.

Financiële regelingen
sportsector

Coronakrediet en garanties

• Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties (TVS)
• Tegemoetkoming
amateursportorganisaties (TASO)
• Specifieke Uitkering IJsbanen en
Zwembaden (SPUK IJZ)

•
•
•
•
•
•

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Klein Krediet Corona (KKC)
Qredits
Corona OverbruggingsLening (COL)
Garantiefonds evenementen

Raadscommissies
Raadscommissie Ruimte
Maandag 8 februari 2021 vanaf 19.30 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. De ‘uitloopavond’ van deze
raadscommissie is woensdag 10 februari 2021.
Agenda
- Mededeling aan de raad - Ontwikkeling
Blughut-locatie Oldeberkoop (nr. 707)
- Evaluatie Biobased Economy 2016-2020
Ooststellingwerf
- Verklaring van geen bedenkingen voor de
uitbreiding van Camperplaats Appelscha,
Wester Es 6 te Appelscha
- Kredietaanvraag Regiodeal recreatie en
toerisme
- Benoeming leden Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit 2021
- Biosintrum

Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 9 februari 2021 vanaf 19.30 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. De ‘uitloopavond’ van deze
raadscommissie is donderdag 11 februari 2021.
Agenda
- Zienswijze inzake het oprichten van een
Werkgeversvereniging Samenwerkende

Veiligheidsregio’s (WVSV)
- Vaststelling Doe-agenda B Meedoen
arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk
- Vaststelling Doe-agenda C Meedoen
maatschappelijk leven
- Vaststelling Doe-agenda G Iedereen doet en
ontmoet
- Vaststelling Doe-agenda I Ouder worden
- Vaststelling Doe-agenda O Kwetsbare jonge
inwoners en ouders
- Aanpassingen financiële bijlage bij Visie op
Samenleven
- VraagElkaar subsidie 2021
- Visie op Samenleven
Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht?
Neem hiervoor contact op met de griffie via
griffie@ooststellingwerf.nl.
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) en de
Raadscommissie Ruimte op dinsdagavond wordt
ook uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen
Sociaal pakket

Time-out arrangement (TOA)

Uitbreiding regelingen

• Intensieve ondersteuning en begeleiding van
werk(loosheid) naar nieuw werk en ander inkomen.
Specifieke aandacht voor zzp'ers en zelfstandigen.
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
• Tegengaan van armoede en problematische schulden.
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

• Ondersteuning van ondernemers in zwaar weer.
• Centraal middel is de Wet homologatie
onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari
2021.
• Doel: akkoord met schuldeisers om een
faillissement te voorkomen.

• Startersregeling.
• Regeling grote land- en
tuinbouwbedrijven conform
TVL.
• Regeling specifieke kosten
land- en tuinbouw.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

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.

Mededelingen

WOZ-taxateurs meten komende
maanden woningen op
De komende maanden gaan WOZgecertificeerde taxateurs van onze gemeente
woningen opmeten waarvan de vierkante
meters niet bekend zijn.
Vanaf 2022 bepaalt de gemeente de waarde van
koopwoningen op basis van de oppervlakte en
niet meer op inhoud van de woning. Dit is
landelijk verplicht. Meer hierover staat op
www.waarderingskamer.nl.
De taxateur kan bewijzen dat hij/zij taxateur is
en komt onaangekondigd langs. Mocht u dit

graag op afspraak willen dan kan dat ook, dan
kunt u dit ter plekke aangeven en komt de
taxateur op een later moment terug. Mocht u
het niet vertrouwen neem dan contact op met
ons op via het telefoonnummer 14 0516. Dat
kan u doen waar de taxateur bij is.
De taxateurs houden zich aan de
coronamaatregelen van de RIVM en hebben
beschermingsmiddelen bij zich. Volgens de
richtlijnen gelden taxateurs niet als bezoek.

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
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woongebouw Aesculus,
Beatrixoord 1 (21-01-2021)
- voor bouw bedrijfsverzamelgebouwen (in
strijd met regels RO), Industrieweg
garageboxen 7B001 t/m 7B020, loods
ernaast 7C01 t/m 7C16, laatste loods 7D01
t/m 7D16 (28-01-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 22 januari 2021, vervangen damwand door

taludverdediging, Tjonger kadastraal E 656
Verleende vergunning Drank- en Horecawet
- voor Heerenveenseweg 3

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 22 januari 2021, vervangen brug,
Venekoten kadastraal F 732
- op 22 januari 2021, plaatsen tijdelijke
noodbrug, Hornleger kadastraal F 168
- op 26 januari 2021, verbreden oprit,
Weperpolder 7

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakopbouw op garage,
Westermaad 23 (26-01-2021)
- voor vervangen noodbrug, Molenweg ter
hoogte van nr. 17A (27-01-2021)
- revisievergunning voor uitbreiding
productiecap - bouw bedrijfshal, Houtwal 30
(26-01-2021) vergunning treedt na
bekendmaking direct in werking
- voor oprichten detailhandel en verhuizen
bedrijf, Waardeel 2 Venekoterweg 17F
(28-01-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor start bedrijf, Duistereweg 8 (28-01-2021)

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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Vragen, zorgen of hulp nodig?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
Het coronavirus en de coronamaatregelen
hebben ervoor gezorgd dat het leven van veel
mensen er anders uitziet. Kom je er zelf niet uit?
Bij vragen, zorgen of als je hulp nodig hebt kan
je terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente
Ooststellingwerf. Wij helpen je verder of helpen
je om de juiste hulp in te schakelen.

-

kinderen thuisonderwijs. Ik kan mijn werk en
de opvoeding van de kinderen lastig
combineren. Wat kan ik doen?
De sfeer thuis is heel gespannen. We hebben
thuis vaak ruzie. Wat kan ik doen?
Ik zit niet lekker in mijn vel en voel mij vaak
leeg en eenzaam. Wat kan ik doen?
Mijn puberende zoon gaat tijdens de
avondklok de straat op en ik kan hem niet
tegenhouden. Wat kan ik doen?
De buren maken veel ruzie. Ik weet niet wat ik
moet doen. Wie kan mij hierbij helpen?

Je kan bij het Gebiedsteam voor verschillende
onderwerpen terecht, zoals vragen over geld of
opvoeden.

-

Denk bijvoorbeeld aan:
- Ik heb mijn baan verloren tijdens de
coronaperiode. Ik heb nu elke maand te
weinig geld om rond te komen, waardoor ik in
de schulden kom. Wie kan mij helpen?
- Door de coronamaatregelen volgen mijn

Neem contact op via:
Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen
9:00 uur en 17:00 uur.

Bel Veilig thuis, ook als je twijfelt
Als je je zorgen maakt over iemand in je naaste kring, zoals een vriend, een collega, een
buurman/vrouw of kind, kun je ook bellen of chatten met Veilig Thuis. Je kunt je zorgen over
huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling, een vechtscheiding of seksueel geweld delen
met Veilig Thuis, ook als je twijfelt. Zij kunnen dan met je mee denken wat te doen.
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar:
Bel 0800 – 2000.
De chat is bereikbaar van 9:00 -22:00 uur: www.veiligthuisfriesland.nl.

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• een parkeerverbod in te stellen op de
Zonnedauwstraat in Haulerwijk;
Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf
2 februari 2021 ter inzage op het gemeentehuis
te Oosterwolde.
Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking 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. de 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

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

