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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 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
Verleende omgevingsvergunning
-  voor de kap van een esdoorn met een 

stamdiameter van circa 45 cm, Van Emstweg,  
ter hoogte van nr. 51, de boom  is aangetast 
door een zwam   (28-04-2020)

-  voor de kap van een es met een stam-
diameter van circa 35 cm, Steegde, ter 
hooogte van nr. 66, de boom is  aangetast 
door essentaksterfte. (28-04-2020)

- voor de kap van een  eik met een stam-
diameter circa van 45 cm, Industrieweg, ter 
hoogte van nr. 15, de boom  is aangetast door 
een plakoksel (28-04-2020)

 - voor de kap van  een eik met een 
stamdiameter van circa 40 cm, Boerestreek, 
de boom is dood (28-04-2020)

 * voor bovengenoemde  bomen geldt
     herplantplicht
-   voor kap 5 zilveresdoorns, Nijesteegde 50b   

(29-04-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Oude Tramweg 3 

(29-04-2020)
- voor de kap van een kastanje met een 

stamdiameter van circa 50 cm, Nijhof, ter 
hoogte van nr. 28, de boom  is aangetast 
door een zwam (28-04-2020)

- voor de kap van een tweetal eiken met een 
stamdiameter van circa 35 cm, Buursterlaan, 
ter hoogte van nr. 15,  bomen zijn aangetast 
door een plakoksel (28-04-2020)

- voor de kap van een iep met een 
stamdiameter van circa 15 cm, Buursterlaan, 
ter hoogte van nr. 42, de boom is aangetast 
door een zwam (28-04-2020)

- een eik met een stamdiameter van circa 70 cm, 
Buursterlaan, ter hoogte van nr. 43, de boom is  
aangetast door een zwam (28-04-2020)

- voor de kap van een esdoorn met een 
stamdiameter van circa 35 cm, Schoolstraat, 
ter hoogte van nr. 13, de boom is bijna dood  
(28-04-2020)

 * voor bovengenoemde bomen geldt
     herplantplicht

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw schuur, Dorpsstraat  54  

(28-04-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 26 april 2020,  voor plaatsen carport met 

bergingen, ’t Oost 52  

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap van 2 keer een kers met een 

stamdiameter van circa 35 cm, Kringgreppel-
straat, ter hoogte van nr. 30, de boom is 
aangetast door een zwam(28-04-2020)

- voor kap van een beuk met een stamdiameter 
van circa 60 cm, Ter Borghlaan, ter hoogte 
van nr. 2, de boom is dood (28-04-2020)

- voor kap van een beuk met een 
stamdiameter van circa 60 cm, Ter 
Borghlaan, ter hoogte van nr. 2, de boom is 
aangetast door een zwam (28-04-2020)

-  voor kap van een eik met een stamdiameter 
van circa 30 cm, Ploeggang, ter hoogte van 
nr. 6a, de boom wordt  gekapt in verband 

met bereikbaarheid en verkeersveiligheid.   
(28-04-2020)  Hier geen herplantplicht.

 * behalve voor Ploeggang thv 6a, geldt voor 
   bovengenoemde  bomen herplantplicht

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor de kap van een linde met een 

stamdiameter van circa 40 cm, Willem 
Kroesestraat, ter hoogte van nr. 1, de boom is 
aangetast door een zwam.  (28-04-2020)

 * voor deze boom geldt herplantplicht

Kinderen mogen weer sporten, maar wel onder voorwaarden.  
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/sportenincoronatijd voor de geldende richtlijnen.

even een praatje via Welzijnslijn

Aangepaste maatregelen voor sport 
na 28 april 2020

stichting scala heeft een telefoonlijn geopend 
voor mensen in Ooststellingwerf die in deze 
coronatijd even een praatje willen maken of hun 
zorgen willen uiten. inmiddels is er al contact 
geweest met zo’n zeventig inwoners. “De 
Welzijnslijn voorziet dus echt in een behoefte”, 
aldus ria Voskamp van stichting scala.

Normaliter begeleidt ze elke dinsdagmorgen 
van 09.30 – 11.30 uur een koffieclub in De 
Kompaan in Oosterwolde. Deze ochtend wordt 
gemiddeld door zo’n twintig mensen bezocht. 
Ze komen voor een gezellig praatje of om een 
spelletje met elkaar te spelen. “Ook doe ik een 
stukje ‘Welzijn op recept’, bedoeld voor mensen 
met psychosomatische klachten die ook baat 
hebben bij welzijnsactiviteiten. Nu dit alles stil 
is komen te liggen door de coronacrisis, 
hebben wij de Welzijnslijn opgezet.” 
Het gaat om een tijdelijke lijn, die is opengesteld 
in deze periode dat er veel clubjes, evenementen 
en activiteiten zijn wegvallen door de 
coronamaatregelen. De telefoonlijn is bedoeld 
voor mensen, die nu (nog) minder contacten 
hebben en toch even een praatje willen maken. 
“Ze moeten zoveel mogelijk thuisblijven, maar 

juist daarom is het belangrijk om naar elkaar om 
te kijken via andere manieren. Wij hebben een 
oplossing gevonden in de Welzijnslijn.”
Er wordt gesproken over alledaagse dingen. 
“Gewoon een gezellig praatje, maar ik merk ook 
dat sommigen angstig zijn. Ze begrijpen niet 
goed wat er op dit moment allemaal gebeurt 
om hen heen. Deze mensen stel je gerust en 
geef je adviezen over wat wel en niet kan.”
Als ze merkt dat het echt niet goed met iemand 
gaat, komt een medewerker van Stichting Scala 
bij de mensen thuis langs. Dit uiteraard op 
veilige afstand. “Voor veel mensen blijkt het 
toch erg fijn om iemand op deze manier te 
ontmoeten in plaats van aan de telefoon.”
Dat geldt onder andere voor Jeanet de Vegt uit 
Haulerwijk. Zij is een vaste bezoeker van de 
koffieochtend en mist dit moment in de week nu 
heel erg. “Ik vind het dan ook erg fijn als Ria hier 
is. Ik kan altijd goed met haar praten en juist in 
deze tijd is dat voor mij nog belangrijker.”
Iedereen kan contact opnemen met de Welzijns-
lijn. De medewerkers zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 uur  
via telefoonnummer 0516-567220. “Wij staan u 
graag te woord.”

Ria Voskamp van Stichting Scala bezoekt Jeanet de Vegt uit Haulerwijk.

Op Hemelvaartsdag, 21 mei en de dag erna, 22 mei zijn het gemeentehuis en het gebiedsteam 
gesloten. 

gewijzigde openingstijden

raadscommissie Planning & Control
De raadscommissie Planning & Control van 
mei 2020 vindt schriftelijk plaats in verband 
met de landelijke Coronamaatregelen. Er vindt 
geen fysieke commissievergadering plaats. 

Onderwerp
- Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2019, 

toezichtjaar 2018

raadscommissie samenleving
De raadscommissie Samenleving van mei 
2020 vindt schriftelijk plaats in verband met 
de landelijke Coronamaatregelen. Er vindt 
geen fysieke commissievergadering plaats. 

Onderwerpen 
- Begroting GR SW Fryslân 2020
- Concept begroting 2021 en jaarrekening 2019 

GR SW Fryslân
- Visie op Samenleven

raadscommissie ruimte
De raadscommissie Ruimte van mei 2020 
vindt schriftelijk plaats in verband met de 
landelijke Coronamaatregelen. Er vindt geen 
fysieke commissievergadering plaats. 

Onderwerpen
- Bestemmingsplan Afronding 

bedrijventerrein Haulerwijk
- Evaluatie en voortgang Coöperatie regio 

Appelscha 3.0
- Aanvulling beeldkwaliteitsplan woningbouw 

Donkerbroek
- Aanvulling welstandsnota met betrekking tot 

het plaatsen van zonnepanelen
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding 

sportpak vv Waskemeer
- Notitie “Tiny Houses in Ooststellingwerf”
- Concept RES Friesland
- Voornemen deelname aan WSGO door FUMO
- Biosintrum

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 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.

raadscommissies

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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Onze aangepaste dienstverlening

moeite met rondkomen? De 
budgetadviseur staat voor je klaar!

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.

Soms is het moeilijk om het overzicht in je 
administratie te houden of om rekeningen op 
tijd te betalen. Daar kan helemaal sprake van 
zijn in deze periode rondom Corona. Misschien 
is je inkomen wel verandert doordat je minder 
uren kunt werken of je verliest je baan. 

- Heb je te weinig geld om rond te komen?
- Ben je het overzicht op wat er in komt en er 

uit gaat kwijt?
- Zijn er andere dingen waar je zelf geen 

oplossing voor ziet?

Wacht niet te lang met hulp vragen en neem 
contact op met één van de budgetadviseurs van 
het gebiedsteam. 

- Wij kunnen met je mee kijken naar het 
inkomen en de uitgaven.

- Helpen met het krijgen van overzicht op wat 
er in komt en uit gaat.

- Advies geven in jouw situatie of 
doorverwijzen.

- We kunnen kijken naar wat er nodig is maar 
waar geen geld voor is, en kijken of er een 
“potje” voor is. 

Neem contact met ons op via (0516) 82 01 00 
of info@gbtoost.nl.

Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:Vanaf 29 april

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.


