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Openingstijden gemeentehuis 

Coronacrisis

Vanwege het coronavirus 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 21 april 2020, kap 5 zilveresdoorns, 

Nijesteegde 50B

Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw  boerderijwoning,  

Oude Willem 9 (21-04-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 april 2020, vergroten woning, 

Herenweg 35

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 april 2020, brandveilig gebruik 

bedrijfspand, Leeksterweg 71

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen reclame, Turfsteker 2
 (23-04-2020)

langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 april 2020, bouw woonhuis,  

Meester van der Waldijk 7 

makkinga
Ontwerp vergunning Drank- en Horecawet
- voor Prikkedam 1A    (20-04-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 april 2020, bouw woonvilla,  

Willinge Prinsstraat  kadastraal C 1889

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanpassen constructie en wijzigen zij-  

en achtergevels, Molenhoek 29 (23-04-2020)

melding lozing buiten inrichting
- voor de aanleg van een gesloten bodem-

energiesysteem, Willinge Prinsstraat 12 
(17-04-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 16 april 2020,  plaatsen  dakkapel, 

Leegemaad 9
- op 17 april 2020, gevelwijziging en bouw 

carport, Sleeweg 11
- op 17 april 2020, bouw carport met 

bergingen,’t Oost 52
- op 22 april 2020, kap boom en verbreden 

inrit, Ploeggang 6A
 
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw  bedrijfshal, Buurstede 11 

(21-04-2020)
- voor kap twee eiken, Rijweg 113 

(17-04-2020)
- voor plaatsen bijgebouw en vergroten 

woning, Buttinga 7   (17-04-2020)
- voor aanleg padelbaan, Jardingapad 2 

(21-04-2020)
- voor omleggen sloot en verbreden dammen, 

Nanninga 3   (17-04-2020)

- voor kap eik, Nannngaweg 47   (17-04-2020)
- voor kap  25  bomen ivm uitbreiding 

bedrijfshal, Houtwal  30   (23-04-2020)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 april 2020, bouw carport, Kruisweg 15

Op Dodenherdenking, 4 mei en
Bevrijdingsdag, 5 mei zijn het
gemeentehuis en het gebiedsteam
gesloten.

Vanuit de gemeente Ooststellingwerf 
informeren we ondernemers via onze 
ondernemersnieuwsbrief over de 
coronacrisis. Bekijk de ondernemers-
nieuwsbrieven op onze website.  
Nog geen abonnee? Meld u dan nu aan via 
www.ooststellingwerf.nl/
ondernemersnieuwsbrief.

gewijzigde 
openingstijden

Ondernemersnieuwsbrief

“We leven 75 jaar in vrijheid”  

Afval voor de milieustraat

Op 13 april 1945 werd Ooststellingwerf bevrijd. De 
Franse parachutisten werden in de bewolkte 
nacht gedropt boven Appelscha en Haulerwijk en 
daarna kwamen de Canadese troepen onze 
gemeente binnen om ons definitief te bevrijden 
van de Duitse tirannie. Die avond werd bij hotel 
De Gouden Klok de eerste toespraak in vrijheid 
voor een grote menigte dorpsgenoten 
uitgesproken door locoburgemeester Vondeling. 
Sinds die dag hebben we in Ooststellingwerf 75 
jaar in vrijheid geleefd. Een mensenleven lang 
vrijheid, democratie, een rechtsstaat, welvaart en 
vrije pers. Het is voor ons, die de oorlog niet 
hebben meegemaakt, een gegeven. Of het nooit 
anders is geweest. Helaas is dat niet zo. Mijn 
grootouders hebben in de 20e eeuw twee grote 
oorlogen meegemaakt en in de Europese 
geschiedenis is dat meer de regel dan de 
uitzondering. Wij mogen als naoorlogse generatie 
dan ook dankbaar zijn dat we de verschrikkingen 
van een oorlog niet hebben meegemaakt. Maar 

dat ontslaat ons niet van de verplichting om te 
herdenken met hoeveel strijd, pijn en leed die 
vrijheid tot stand is gekomen. En het ontslaat ons 
zeker niet van de verplichting om na te denken 
over de vraag hoe we die vrijheid door kunnen 
geven aan de komende generaties. Met het 
verstrijken van de tijd vervagen herinneringen. De 
directe overdracht van ervaringen verdwijnt 
langzaam maar zeker. Daarom is het zo belangrijk 
dat we elk jaar op 4 mei herdenken wat er in die 
lange donkere vijf jaar is gebeurd, wie de 
gruwelen van die tijd moesten ondergaan, wie er 
voor onze vrijheid gestreden hebben en ook dat 
we beseffen dat het onze plicht is om alles te 
doen om een dergelijke oorlog in de toekomst te 
voorkomen. 
Leo Vroman dichtte de volgende regels:

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.

Dat de emotie over die jaren diep zit, heb ik de 
afgelopen jaren regelmatig gemerkt als ik bij 
oudere mensen op visite kwam en vroeg naar de 
oorlogsjaren. Dan kwamen de vaak emotionele 
herinneringen weer naar boven. Soms hadden de 
kinderen de verhalen nog nooit gehoord en waren 
ze verbaasd dat vader of moeder het nooit eerder 
verteld had. Het zijn de verhalen van de mensen 
die het overleefd hebben. Velen hebben het niet 
overleefd: 55 miljoen mensen hebben hun leven 
gelaten in de Tweede Wereldoorlog: mensen die 
slachtoffer waren van de nazi-terreur, burgers bij 

bombardementen en militairen die voor de 
vrijheid vochten tegen de fascistische regimes. 
Een onvoorstelbaar getal. Je kunt je pas echt 
voorstellen wat de oorlog betekende voor de 
mensen als je hun persoonlijke verhalen leest. 
Dan pas kan je - een beetje - invoelen wat men 
heeft doorgemaakt. Het verhaal van Anne Frank, 
maar ook het verhaal van Selma van de Perra in 
haar boek ‘Mijn naam is Selma’. En dichterbij: de 
moord op meester Lok en de vreselijke lotgevallen 
van het gezin van meester Van Hasselt uit 
Waskemeer. Herdenken is voor mij dan ook vooral 
het luisteren naar en lezen van de verhalen van 
mensen die het meegemaakt hebben. Dat raakt 
nog meer dan de kille harde cijfers. 

Een van de dingen die me opvalt in die verhalen is 
dat de meeste mensen zich voor de oorlog niet 
konden voorstellen wat er stond te gebeuren. Dat 
mensen vermoord zouden worden in 
concentratiekampen en dat Europa grotendeels 
vernietigd zou worden. Eigenlijk kon men zich 
niet voorstellen dat de mensheid tot dit kwaad in 
staat was. En toch was dat zo. En dat is een 
belangrijke les: we willen niet dat het weer 
gebeurt, maar het kan wel. De vraag is of we op 
tijd de signalen herkennen en goed kunnen 
interpreteren. Dat is lastig, want welke signalen 
moet je serieus nemen? President Roosevelt heeft 
in 1941 de Four Freedoms geformuleerd: de 
vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de 
vrijwaring van vrees. Als die onder druk komen te 
staan dan komen we in de gevarenzone. Helaas 

moet ik constateren dat het politieke en 
maatschappelijke klimaat verhardt. Ik citeer 
prinses Mabel: “Verschillen worden uitvergroot 
en mensen en bevolkingsgroepen tegen elkaar 
opgezet: Wij tegen Zij. Nationalisten en 
fundamentalisten van velerlei slag houden ‘de 
ander’ verantwoordelijk voor hun eigen gevoelens 
van ontheemding en onzekerheid, en stimuleren 
angst en haat op basis van identiteit. In hun 
verhalen wijken feiten voor beelden en 
gemeenschappelijke waarden voor sentimenten. 
Het voorspelbare gevolg is dat de 
maatschappelijke scheidslijnen scherper worden, 
en de samenleving minder tolerant en minder 
leefbaar. Het brengt ons verder af van de essentie 
van democratie: het recht op een andere mening, 
op het anders mogen zijn, op het jezelf kunnen 
zijn. Want democratie is meer dan: ‘de 
meerderheid beslist’. Respect voor ieder mens, 
voor minderheden is essentieel. Behoren we niet 
allemaal op bepaalde momenten in ons leven tot 
een minderheid? Het brengt ons ook verder af 
van waar de rechtsstaat voor staat: gelijke rechten 
voor iedereen en bescherming door de overheid 
van wie zwakker staan. Conflicten kunnen alleen 
worden opgelost als de vaak ongemakkelijke 
feiten mogen spreken, gemeenschappelijke 
waarden – zoals tolerantie, goede trouw en 
redelijkheid – het ijkpunt vormen en de geest van 
democratie en rechtsstaat gerespecteerd wordt”. 
Om over na te denken en niet alleen op 4 mei.

Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf

We moeten op de milieustraten strenge regels 
hanteren om verspreiding van het coronavirus 
te helpen voorkomen. Daardoor ontstaan er 
lange wachttijden, tot soms wel 1,5 uur. Onze 
oproep daarom om alleen uw goederen/afval te 
brengen als het ECHT niet anders kan.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn heel blij dat 
zoveel mensen de moeite nemen om hun afval 
goed te scheiden en op de milieustraten 

afleveren! Maar vanwege de uitzonderlijke 
situatie door het coronavirus moeten we extra 
rekening met elkaar houden. Spaar uw 
goederen / tuinafval daarom op als u daartoe 
de mogelijkheden hebt. Uiteraard blijft iedereen 
welkom op onze milieustraten, maar hebben 
we wel de tip #blijfthuis (voorlopig). Kijk voor 
actuele informatie op de website van Omrin 
www.omrin.nl/milieustraat.
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