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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

Openingstijden gemeentehuis 

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis hebben we aangepaste 

openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op 

afspraak geopend voor dringende zaken. 

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.

 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.

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 31 maart 2020, plaatsen 

welkomstzuil, inrit wijzigen, 
vervangen vlaggenmasten, 
plaatsen reclame, Vaart Zz 47

- op 1 april 2020, interne en 
constructieve wijziging, 
aanpassing gevel, Oude Willem 9

Haulerwijk
VOOrnemen intrekken 
omgevingsvergunning 
- voor  bouw woning, Leeksterweg 

45A (01-04-2020)

langedijke
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw  woonhuis,  Meester 

van der Waldijk 16 (31-03-2020)

nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 april 2020, bouw kalverstal, 

Grindweg 23

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 27 maart 2020 voor  vergroten  

recreatiewoning, Molenbosch 99

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 maart 2020, vergroten  

woning, Zuidmaad 2
- op 30 maart 2020, vergroten 

woning, Assespot 27
- op 31 maart 2020. realiseren  11 

seniorenwoningen en 115 
ééngezinswoningen, 
Haerenkwartier

- op 2 april 2020, plaatsen 
bijgebouw en vergroten woning, 
Buttinga 7

 

melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, 

Nanningaweg 47B   (23-03-2020)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 1 april 2020, verbouw woning, 

Janssenstichting  5

Op Goede Vrijdag, 10 april en 2e Paasdag, 13 april is het Gemeentehuis en het Gebiedsteam 
gesloten. 

gewijzigde openingstijden mooie initiatieven in Ooststellingwerf
In onze gemeente ontstaan er veel mooie 
initiatieven om mensen te helpen tijdens de 
coronacrisis. Op www.ooststellingwerf.nl/
mooie-initiatieven-ooststellingwerf staan ze op 
een rij.

Wil jij ook iets doen?
Wil jij graag iets doen voor anderen? Via www.
vraagelkaar.nl/corona kun je aangeven hoe je 
ouderen en kwetsbare mensen in jouw 
omgeving steun wilt bieden. Bijvoorbeeld door 
een boodschapje aan de deur te hangen, met 
iemand bellen of berichtjes uitwisselen. Je kunt 
via deze site je hulp aanbieden, maar ook
contact of hulp vragen.

Welzijnslijn scala
Stichting Scala heeft een Welzijnslijn open voor 
mensen in Ooststellingwerf, die even een 
praatje willen maken of hun zorgen willen 
delen. De telefoonlijn is open op maandag tot 
en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur via 
0516-567220.

statushouders
(Oudere) statushouders kunnen met hun 
vragen terecht bij Maurice Caron.
Telefoonnummer: 06 – 290 898 88
E-mail: mcaron@scala-welzijn.nl.

gratis bezorgservice
Ondernemers in Ooststellingwerf hebben 
samen een bezorgservice opgezet voor mensen 
die tijdens de coronacrisis niet zelf naar de 
winkels kunnen komen. De deelnemende 
winkeliers zijn via telefoon, whatsapp, 
e-mail of sociale media te bereiken. Overleg wat 
nodig is en plaats uw bestelling. Voor 16.00 uur 
besteld, is dezelfde dag nog in huis. Kijk op 
www.beleefoosterwolde.nl voor meer informatie 
en alle deelnemende bedrijven.

Ouderenuurtje in de supermarkt
Poiesz en Albert Heijn Oosterwolde openen de 
supermarkt elke ochtend een uurtje, alleen voor 
ouderen en kwetsbare mensen en voor mensen 
die in de zorg werken. Bij Albert Heijn op 
maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 08.00 uur. 
Bij Poiesz op maandag t/m zaterdag van 07.00 
tot 08.00 uur.

materiaal voor ontwikkeling kinderen
Scala biedt materiaal aan waarmee u uw kind 
spelenderwijs kunt voorbereiden op het 
lezen en schrijven in groep 3 en 4. 
Dit heet het Opstap project. Lees meer op 
www.scala-welzijn.nl. 

thuis fit blijven
Buurtsport Ooststellingwerf maakt filmpjes hoe 
je thuis fit kunt blijven. Laat je inspireren via
• Youtube – Buurtsport Ooststellingwerf
• Facebook – Buurtsport Ooststellingwerf
• Instagram – Buurtsport Ooststellingwerf

Praktische ondersteuning Donkerbroek - Haule
Dorpsbelang Donkerbroek, Plaatselijk Belang 
Haule, PKN Donkerbroek-Haule, sv Donkerbroek 
en vele dorpsgenoten slaan de handen ineen 
om hulp te bieden aan dorpsbewoners die in de 
knel komen tijdens de coronacrisis. Het gaat 
om praktische ondersteuning en sociaal 
contact. Het gaat niet om medische zorg of 
andere specialistische taken. Heb je hulp 
nodig of wil je dit juist bieden? Neem 
contact op met dorpsbelang@donkerbroek.nl, 
pbhaule@outlook.com of ga naar de 
Facebookpagina van Dorpsbelang Donkerbroek.

meer initiatieven?
Zijn er meer initiatieven? Stuur dan een e-mail 
naar communicatie@ooststellingwerf.nl o.v.v. 
Mooi initiatief. Dan zetten wij het erbij.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
www.ooststellingwerf.nl/mooie-initiatieven-ooststellingwerf
www.ooststellingwerf.nl/mooie-initiatieven-ooststellingwerf
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Onze aangepaste dienstverlening Ondersteuning ondernemers
Wij nemen de volgende maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
• U kunt voorlopig alleen terecht voor: aanvraag 

paspoort, identiteitskaart en rijbewijs als de
geldigheid eindigt vóór 1 juni 2020. Vestiging in 

de gemeente vanuit het buitenland en aangifte 
geboorte als dit digitaal niet lukt.

• U kunt ons alleen op afspraak bezoeken. Dit 
kan op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur. 
Stuur ons een chatbericht via de website of 
bel 14 0516 dan beoordelen wij samen met u 
of uw aanvraag spoed heeft en plannen wij 
een afspraak voor u in. Komt u op afspraak? 
Bel dan aan, dan openen wij de deur voor u.

• Het gemeentehuis is voorlopig op 
donderdagavond gesloten.

• Voor alle andere zaken, vragen wij u te 
wachten tot we weer gewoon geopend zijn. Bij 

twijfel kunt u contact met ons opnemen via 
140516.

• Betaal bij voorkeur met pin of uw mobiele 
telefoon. Kunt u alleen met contant geld 
betalen: leg dit dan op de balie.

• Heeft u klachten zoals neusverkoudheid,  
hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek 
dan in ieder geval uit.

• Uitvaartverzorgers: doe de overlijdensaangifte 
digitaal.

Heeft u andere vragen? Stel ze gerust via de mail 
gemeente@ooststellingwerf.nl onder vermelding 
van het onderwerp waarover u mailt.

Onze openingstijden en dienstverlening kan 
vanwege corona veranderen. Kijk voor de actuele 
situatie op onze website www.ooststellingwerf.nl.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het 
coronavirus economische maatregelen te 
nemen. De overheid helpt ondernemers die 
getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn 
meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP 
of MKB) gebruik van kunnen maken.

tozo-regeling
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
Tozoregeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers). De zelfstandige 
ondernemers die door het coronavirus in de knel 
komen, kunnen onder vastgestelde voorwaarden 
een beroep doen op de regeling Tozo. Op onze 
website www.ooststellingwerf.nl/corona staat 
meer informatie en de aanvraagmogelijkheid. 
Als u vragen heeft kunt u ons ook bellen op  
14 0516.

Belastingen
Daarnaast treft de gemeente Ooststellingwerf 
extra maatregelen om ondernemers te 
ondersteunen. Het gaat hierbij om maatregelen 
voor gemeentelijke belastingen en heffingen. 
Dit zijn maatregelen bovenop die van de
regering. Eind maart vindt de eerste inning van 

de gemeentelijke belastingen plaats. De 
gemeente gaat soepel om met de betaling 
hiervan. Op verzoek is een betalingsregeling 
mogelijk. Ook schuift de aanslag 
reclamebelasting en (water)toeristenbelasting 
op tot in elk geval 1 augustus 2020. Daarnaast 
kan een zzp’er met Bijzondere bijstand voor 
zelfstandigen (Bbz) in aanmerking komen voor 
een kwijtschelding.

landelijke regelingen
Op onze website www.ooststellingwerf.nl/corona 
verwijzen we naar de landelijke regelingen voor 
ondernemers. De Kamer van Koophandel heeft 
het Coronaloket geopend voor ondernemers-
vragen. Het KVK Coronaloket is telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
voor alle ondernemersvragen.

Ondernemersnieuwsbrief
Vanuit de gemeente Ooststellingwerf 
informeren we ondernemers via onze 
ondernemersnieuwsbrief over de coronacrisis. 
Bekijk de ondernemersnieuwsbrieven op onze 
website. Nog geen abonnee? Meld u aan!

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


