
Kom je in de 
problemen door 
de hoge (energie-)
prijzen?

Of ken je iemand die hulp kan gebruiken? 
De gemeente heeft verschillende regelingen, 
zoals een tijdelijk noodfonds. 

Anderen helpen?
Ken je mensen die in de geldproblemen 
zitten of komen? Wijs ze dan op de 
verschillende regelingen. Heb je ideeën 
om anderen te helpen? Zoals een lokale 
weggeefhoek of een buitenkoelkast waar 
mensen een gratis maaltijd uit kunnen 
pakken. Dan kan je ook subsidie aanvragen. 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/energie
bij inwonersinitiatieven. 

Tijdelijk noodfonds

Kijk voor meer informatie op onze website www.ooststellingwerf.nl/energie

Andere regelingen 
Daarnaast zijn er allemaal andere 
regelingen zoals de eenmalige 
energietoeslag 2023. De regeling 
voor de eenmalige energietoeslag is 
aangepast. Er kunnen nu meer mensen 
gebruik van maken. Kijk voor meer 
informatie op onze website.

Door de hoge (energie-)prijzen 

komen steeds meer inwoners in 

geldproblemen. De gemeente heeft nu 

een tijdelijk noodfonds. Voor inwoners 

die door hoge (energie-)kosten 

dringende geldproblemen hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende)
huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting 
van gas, water en licht. Het noodfonds is 
voor een korte periode, voor extra hulp aan 
inwoners tijdens de wintermaanden.

Maak voor het noodfonds een afspraak 
met de budgetadviseur van het Gebieds-
team van de gemeente. We kijken wat de 
beste hulp is bij jouw persoonlijke situatie. 
Bel of stuur een e-mail voor een afspraak. 
Het tijdelijke noodfonds is er tot 31 maart 
2023. Kijk voor meer informatie op 
www.ooststellingwerf.nl/energie.

Meer informatie
Kijk voor alle regelingen, meer informatie 
en of je in aanmerking komt op onze 
website: www.ooststellingwerf.nl/energie

Kom je er niet uit? 
Neem dan contact met ons op. 
Let op: voor het tijdelijke noodfonds is het 
alleen mogelijk op afspraak langs te komen.
Bel of mail ons voor een afspraak. 

Gebiedsteam van de gemeente:
 0516 820 100
 GBT@ooststellingwerf.nl
 Vrije inloop zonder afspraak: 

op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur
Gemeentehuis: 
’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde

Energieneutraal &  
Comfortabel wonen?

Wil je weten hoe je jouw woning stap voor 
stap kunt isoleren, welke maatregel je 
energieverbruik het meest verlaagt en 
welke maatregel je woning comfortabeler 
maakt?

Laat je dan bijpraten tijdens de 
bijeenkomst op di. 31 januari 

Locatie:
Gemeentehuis Ooststellingwerf
‘t Oost 11,  8431 LE Oosterwolde
Aanvang: 20.00 uur 

Meld je aan op: SA24.nl/webinar
DEZE BIJEENKOMST WORDT GEORGANISEERD DOOR

Onderwerpen bijeenkomst:  isoleren  •  ventileren  • verwarmingssystemen  •  warmtepompen  •  zonnepanelen

Kom naar onze gratis bijeenkomst.

   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.voedselbankooststellingwerf.nl.

Haal meer uit je Afvalapp: Afval scheiden wordt een eitje
Veel inwoners van Ooststellingwerf 
gebruiken de Afvalapp van Omrin op hun 
smartphone of tablet. Dat is logisch, want 
via de app krijg je actuele informatie over 
afvalinzameling. Zo ontvang je automatisch 
een herinnering wanneer de Sorti-, papier- of 

Biobak aan de weg moet. Handig! 

De app biedt nog meer handige functies. Een 
afspraak maken voor de milieustraat is zo 
gedaan. En maak je een account aan, dan krijg 
je toegang tot persoonlijke grafieken en het 

Afvallabel. De app geef je dan inzicht in 
hoeveel restafval je hebt aangeboden en op 
het Afvallabel zie je hoe je scoort ten opzichte 
van het gemiddelde gewicht in de gemeente. 
Ga de uitdaging aan en word een koning(in) in 
afval scheiden! 
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

We werken op afspraak. Maak online een afspraak 

via www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken 

of bel naar 14 0516.

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

Vooraf reserveren is wenselijk, via de 

Afvalapp van Omrin of via www.omrin.nl. 

Gebiedsteam
Gemeentehuis  

’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde 

(0516) 820 100 

GBT@ooststellingwerf.nl 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

De vrije inloop is elke werkdag van 

9.00 – 13.00 uur.

In gesprek met B&W 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl

