
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 24 september 2020, plaatsen 

zonnepanelenveld, kadastraal I 656  (nabij 
De Bult 1)

Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen handelsreclame,

Boerestreek 1 (24-09-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen voetbalbord, kadastraal E 1110 

(nabij Vaart Wz 1a)    (24-09-2020)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 september, wijzigen voorgevel, 

Dorpsstraat 31

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen schutting, Mastenbroek 17   

(28-09-2020)
- voor bouw luifel, Weidemaad 122

(28-09-2020)
- voor uitvoeren wijzigingen als gevolg van 

wijzigingen tijdens bouw, Rijweg 113
(30-09-2020)   

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden woning, Wijndelsweg 1

(29-09-2020)
- voor gedeeltelijk verwijderen draagmuur, 

Wijndelsweg 7 (01-10-2020)

De hierboven genoemde informatie heeft geen 
offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u 
vinden in het elektronisch gemeenteblad. U kunt 
dit vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

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

Beste inwoners,

Na een mooie zomer waarin het aantal co-
ronabesmettingen laag was, moeten we helaas 
nu constateren dat het aantal besmettingen in 
Nederland toeneemt. Niet alleen in de grote 
steden, maar ook op het platteland. In Fries-
land én in Ooststellingwerf. 

Tot nu toe hebben we het heel goed gedaan! 
Het aantal besmettingen en ziekenhuis-
opnames onder Ooststellingwervers is laag 
vergeleken met andere regio’s. En dat moe-
ten we ook zo houden. Ik hoop dat iedereen 
zich beseft dat we het  coronavirus nog niet 
de baas zijn  en dat we ons daarom moeten 

blijven houden aan de basisregels. Was uw handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, vermijd 
drukte en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Inmiddels weten we dat de besmettingen vooral plaatsvinden op binnenlocaties, ook thuis. Als er 
te veel mensen bij elkaar zijn. De extra maatregelen die er nu zijn, zijn er vooral op gericht om 
groepsgroottes klein te houden en reisbewegingen te beperken. In de horeca, bij sportverenigingen, 
maar ook thuis.

Ik kan me goed voorstellen dat u in meer of mindere mate met zorg naar de ontwikkelingen kijkt. 
Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven van mijn kant, 
maar ik verwacht dat de steunmaatregelen in ieder geval gehandhaafd blijven en mogelijk weer 
uitgebreid gaan worden. Waar raad of advies van onze kant nodig is, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met de gemeente via het ondernemersloket.

Leuk is het niet, maar er kan nog steeds erg veel wel. We mogen nog sporten en we mogen nog naar 
de horeca. Ik wil u vragen om dit vooral ook te blijven doen, om onze ondernemers te blijven steu-
nen. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Alleen samen kunnen we voorkomen dat het 
aantal besmettingen verder oploopt. Dit heeft als mogelijk gevolg dat er nog weer strengere maat-
regelen worden getroff en. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als we nu volhouden en 
stappen in de goede richting zetten, kunnen we hopelijk snel weer stappen richting elkaar zetten.  

Denk om uzelf en om uw naasten. 

Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf
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Ooststellingwerf ondersteunt gezinnen met 
kinderen tot en met 17 jaar met kleding- en 
schoenen-bonnen. Per kind is er een bon van 
€ 75,00 voor kleding en een bon van € 75,00 
voor schoenen beschikbaar. 

Hoe werkt het?
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 
17 jaar? Bent u alleenstaand ouder en verdient 
u per maand maximaal € 1.106,69 (exclusief 
vakantiegeld)? Of bent u getrouwd/samenwo-
nend en is uw gezamenlijke inkomen maximaal 
€ 1.580,97 per maand (exclusief vakantiegeld)? 
Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor 

kleding- en schoenenbonnen voor uw kind
(eren). Let op: bij woningdeling/kostendeling 
wordt aangesloten bij de draagkrachtbereke-
ning van de bijzondere bijstand. 

Wat moet ik doen?
Aanvragen van de bonnen kan tot 1 december 
2020  met het aanvraagformulier. 
Op dit formulier vindt u ook de voorwaarden. 
Ontvangt u een uitkering van ons? Dan ont-
vangt u de bonnen automatisch en hoeft u 
geen aanvraag in te dienen. U vindt het aan-
vraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/
minimaregelingen/

Kleding- en schoenenbonnenactie

Bent u ondernemer en ontving of ontvangt 
u een uitkering in het kader van de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig onderne-
mers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de 
Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Heeft u 
nog niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen? 
Ook dan kunt u Tozo 3 aanvragen. Wilt u de 
Tozo-uitkering vanaf 1 oktober 2020 ontvangen, 
dan moet u vóór 1 december 2020 een aan-
vraag indienen.  

De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020. 
Ontvangt u tot en met september de Tozo 2? 
Dan is het mogelijk om de Tozo 3 aansluitend 
vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt 
de Tozo 3 ook later laten ingaan, bijvoorbeeld 

vanaf 1 december of aanvragen voor een korte-
re periode. Dit kan als u weet dat u in sommige 
maanden voldoende inkomsten heeft.
U kunt alleen digitaal met uw Digid een aan-
vraag indienen. U kunt de Tozo 3 aanvragen 
met een aanvraagformulier op onze website. 
U hoeft geen aanvraag in te dienen als uw 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 tegemoet-
koming. 

Kijk voor meer informatie over Tozo 3 en het 
aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/
ondersteuning-ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
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www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Coronacrisis

Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

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.



  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.

Wilt u naar de milieustraat in Oosterwolde? Dan 
moet u zich van te voren aanmelden. Dat kan een-
voudig via de afvalapp van Omrin op uw smartp-
hone of tablet of via de website van Omrin. 

Sinds de coronacrisis is het druk op de milieus-
traat aan de Nanningaweg. Als u van te voren 
uw tijdstip reserveert, hoeft u niet te wachten 
en bent u meteen aan de beurt. Reserveren is 
daarmee voorsorteren. 

Hoe werkt aanmelden?
Heeft u de afvalapp van Omrin al op uw smart-
phone of tablet? Dan vindt u daar een knop om 
snel en eenvoudig een tijd te reserveren. Ook 
kunt u reserveren via www.omrin.nl/
bij-mij-thuis/afval-regelen/

Afvalapp downloaden
Heeft u de afvalapp nog niet? Download hem 
dan in de App store of Play store. Met de app 
krijgt u veel meer informatie over afvalinzame-
ling in Ooststellingwerf. Zo kunt u een seintje 
krijgen als de container aan de weg moet en u 
vindt er hoeveel kilo restafval u heeft aangebo-
den. 

Reserveren is voorsorteren

Naar de 
milieustraat?
Maak een afspraak

De oogsttijd komt er weer aan. Dat betekent 
dat er dikwijls grote landbouwvoertuigen op 
de weg te vinden zijn, die na hun oogst nog 
wel eens modder mee de weg op nemen. 
Vooral in combinatie met regen kan dit glad-
heid veroorzaken. Ziet u modder op de weg 
liggen, of een waarschuwingsbord in de berm 
staan? Matig dan uw snelheid. Raakt u toch in 
de slip door modder op de weg? Laat het gas 
dan los en blijf sturen in de richting waar u 
naartoe wilt. En: trap niet op de rem, want dan 
raakt de auto nog meer in de slip.  

Het is oogsttijd:
pas op, modder op 
de weg!

Waar laat jij 
je mondkapje en 
wegwerphand-
schoenen?

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer:  (06) 46 33 
39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).
Aanvraag voedselpakket telefoonnum-
mer:  (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 
uur tot 12.00 uur).
Kijk voor meer informatie op www.voed-
selbankooststellingwerf.nl.
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