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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
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Voedselbank Ooststellingwerf
Heb je elke maand door geldzaken moeite om
voldoende boodschappen in huis te halen?
Misschien kun je bij de Voedselbank terecht. De
Voedselbank Ooststellingwerf is er voor
inwoners van Ooststellingwerf die minder dan
het minimum inkomen ter beschikking hebben.
Het doel van de Voedselbank is om gratis
levensmiddelen te krijgen en die ook weer
gratis uit te delen aan mensen die deze
producten hard nodig hebben. De hulp is
tijdelijk en duurt maximaal 3 jaar.
Wanneer kom je in aanmerking voor een
voedselbankpakket?
Als je besteedbaar inkomen (dit is het bedrag
dat je overhoudt na betaling van gas, licht,
water, huur en verzekeringen) minder is dan de
bedragen die hieronder staan, dan komt je
huishouden in principe in aanmerking voor een
voedselpakket. Per 1 januari 2020 geldt er een
basis normbedrag van €135 per huishouden en
daarbovenop €95 per elk persoon. Als je als
huishouden van 1 volwassene na de betaling
van huur, verzekeringen, gas, water en licht een
bedrag overhoudt dat lager is dan €230,00 dan
kom je in principe in aanmerking.
De normbedragen per maand per gezin zijn dan:
Voor 1 persoon:
€ 230,00

Voor 2 volwassenen:
€ 325,00
Voor 1 volwassene en 1 kind:
€ 325,00
Voor 1 volwassene en 2 kinderen:
€ 420,00
Voor 2 volwassenen en 2 kinderen:
€ 515,00
Voor 1 volwassene en 3 kinderen:
€ 515,00
Elke vrijdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur
worden de voedselpakketten uitgedeeld op
Zoltstede 2, 8431 HM Oosterwolde.
Meer informatie en aanvragen
Bel voor meer informatie met het algemene
nummer van de Voedselbank via (06) 46 33 39
11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur) of kijk op
www.voedselbankooststellingwerf.nl.
Het aanvragen van een voedselpakket kan via
telefoonnummer (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr
9.00 uur tot 12.00 uur) of via de mail naar
intakers@voedselbankooststellingwerf.nl.
Hulp nodig?
Kom je er zelf niet helemaal uit? Neem dan
contact op met het Gebiedsteam van de
gemeente Ooststellingwerf. Zij kijken graag
met je mee. Dit kan via telefoonnummer
0516-820100 of via een e-mail naar
info@gbtoost.nl. Het Gebiedsteam is
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en
17.00 uur.

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

• een maximale snelheid van 60 km/uur in te
voeren op de wegen buiten de bebouwde kom in
de gebied tussen N381-N351-Elsloo-Appelscha;

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

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf
8 december 2020 ter inzage op het
gemeentehuis te Oosterwolde.

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in
werking.

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

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

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

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdagavond 15 december 2020 vergadert de
gemeenteraad.
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
- Eed of verklaring en belofte lid
Rekenkamercommissie
- Benoeming wethouder
- Afvalstoffenheffing 2021
- Verordeningen 2021
- Nota van uitgangspunten Programma
Duurzaamheid
- Beschikking Leer- en Kenniscentrum Bodem
(Regiodeal)
- Budgetoverheveling 2020-2021
- Verordening Rioolheffing 2021
- Nota Grondprijzen 2021
- Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 46
Oosterwolde
Hamerstukken:
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
- Aanpassing financiële verordening

- Actualisatie uitvoeringsprogramma
Omgevingswet 2017-2020
- Aanpassing subsidieverordening
gemeentelijke monumenten
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 alleen 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) en wordt ook
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Stationsstraat blijft ’s middags open
voor gemotoriseerd verkeer
In verband met het coronavirus heeft de
gemeente Ooststellingwerf besloten de
Stationsstraat in Oosterwolde vanaf vrijdag 4
december 2020 ook ’s middags weer
toegankelijk te houden voor auto’s.
Dit geldt zolang de beperkende maatregelen
voortduren en de horeca is gesloten. Het

centrumgebied is en blijft goed toegankelijk.
Inwoners kunnen nog steeds de winkels in de
Stationsstraat bezoeken, zonder dat ze zich al
te veel op straat hoeven te begeven. Uiteraard
dient iedereen altijd rekening te houden met de
geldende maatregelen van het RIVM.

Uitkomst schriftelijke stemming benoeming
lid Rekenkamercommissie J.P.M. Vervoort
De voorzitter van de raad van Ooststellingwerf
deelt mee dat de uitkomst van de schriftelijke
stemming over de benoeming van J.P.M.
Vervoort als lid van de Rekenkamercommissie

Mededelingen

als volgt is: 20 stemmen voor en 0 stemmen
tegen. Het raadsvoorstel is hiermee unaniem
aangenomen.

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

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw schuur, de Roggeberg 1 (01-12-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 november 2020, plaatsen dakkapel voorzijde woning,
Zomerweg 12

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

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, de Roggeberg 1 (01-12-2020)

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen handelsreclame, Stipeplein 8 (30-11-2020)
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Online Banenmarkt Friesland

Vragen, zorgen of hulp nodig?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
De coronacrisis heeft veel invloed op mensen
die een baan zoeken en werkgevers die
personeel zoeken. Daarom organiseert Fryslân
Werkt!, een samenwerkingsverband van de
overheid, het onderwijs, UWV, SW-bedrijven en
sociale partners in Fryslân, een online
banenmarkt voor heel Friesland. De
banenmarkt vindt live plaats via de LinkedIngroep ‘Online Banenmarkt Friesland’ op
15 december van 10.00 tot 13.00 uur, maar is
nu al toegankelijk voor leden. Het doel van de
banenmarkt is om de perfecte match tussen
werkgever en werkzoekende mogelijk te maken
en de kansen op het vinden van werk voor
werkzoekenden te vergroten.
Live via een LinkedIn-Groep
De LinkedIn-groep is bedoeld voor
werkzoekenden, werkcoaches, intermediairs en
werkgevers. Hierin kan men vacatures plaatsen,

cv’s delen, persoonlijke pitches posten en
andere relevante initiatieven delen. De Online
Banenmarkt Friesland is altijd toegankelijk voor
leden, maar zal alleen gedurende drie uren
volledig live zijn. Op dat moment zijn alle
betrokken partijen tegelijk online om direct
interactie met elkaar te hebben.
Aanmelden
Ken je iemand voor wie deze banenmarkt
geschikt is of wil je zelf lid worden? Aanmelden
is erg makkelijk. Zorg dat je een LinkedIn-profiel
hebt (aangemaakt) en log in op www.linkedin.com.
In de zoekbalk kun je zoeken op: ‘Online
Banenmarkt Friesland’. Klik vervolgens op ‘lid
worden’ en je bent lid van de groep. Als je op
dinsdag 15 december tussen 10.00 uur en 13.00
uur online bent, kunt je deelnemen aan de
banenmarkt.

Het coronavirus en de coronamaatregelen
hebben ervoor gezorgd dat het leven van
veel mensen er anders uitziet dan aan het
begin van dit jaar. Misschien zit je ineens
zonder werk? Of moet je in thuisquarantaine
en kun je geen boodschappen ophalen?
Heb je zorgen over je eigen situatie of
die van bijvoorbeeld een kind, oudere of
mantelzorger uit je omgeving?
Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact
op met het Gebiedsteam van de gemeente
Ooststellingwerf. Wij kijken mee met de
situatie en helpen jou met het zoeken naar
passende oplossingen.

Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen
9:00 uur en 17:00 uur.
Je kunt onder andere contact opnemen met
het Gebiedsteam bij:
• Zorgen om veiligheid
• Zorgen om financiën
• Problemen door thuisquarantaine
• Gevoelens van eenzaamheid

Het Gebiedsteam is er
voor jou. Je staat er niet
alleen voor!
Bij ernstige zorgen (om iemand
anders) kun je ook contact
opnemen met:
Veilig thuis:
Telefoonnummer 0800-2000
(24/7 bereikbaar) of doe een melding via
www.veiligthuisfriesland.nl
Meld- en adviespunt verward gedrag:
Telefoonnummer 0800-1771 of via
www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur
en 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus
in Ooststellingwerf op: www.ooststellingwerf.nl/corona

www.ooststellingwerf.nl/corona

