
 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
Verleende omgevingsvergunning
- voor  wijziging vergunning nieuwbouw 

woning, Wester es 48B (09-03-2021)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 maart 2021, aanleg recreatief betonpad, 

Schansmeerweg 

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw loods, Leidijk 18 (09-03-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Leidijk 18  

(09-03-2021)

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 maart 2021, , aanleg recreatief 

betonpad, Tussen Bekhof  en Bovenweg

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten bedrijfspand, 

Heerenveenseweg 3 (08-03-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 maart 2021, uitbreiden appartement, 

Nanningaweg 3
- op 9 maart 2021, vergroten ligboxenstal, 

Weper 8

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw  twee half vrijstaande  woningen, 

Wrongel 25 en 27 (10-03-2021)
- bouw 2 onder 1 kap woning, Nanningaweg 17 

en 18 (10-03-2021)
- plaatsen handelsreclame tbv geldautomaat, 

Stationsstraat 19t (10-03-2021)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 maart 2021, bouwen loods, Schansdijk 20

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

      

Dinsdag 23 maart 2021 vinden digitale 
themabijeenkomsten plaats. Deze bijeen-
komsten zijn in lijn met de landelijke corona-
maatregelen alleen online te volgen. De 
publieke tribune is gesloten. De themabijeen-
komsten zijn wel openbaar, maar niet openbaar 

toegankelijk. Eventuele presentaties van deze 
bijeenkomsten worden op de website geplaatst.

19.00 – 19.45 uur Project Rake voorstellen
20.00 – 20.45 uur Presentatie over ambtelijke
 organisatie

Openbare themabijeenkomsten

Friese energie alliantie vertegenwoordigt 
mienskip voor Res Fryslân 
De Friese Regionale energiestrategie (Res) gaat 
alle inwoners en ondernemers van Fryslân aan. 
Om te zorgen dat de energietransitie vanuit 
verschillende invalshoeken wordt belicht, is de 
Friese energie Alliantie (FeA) opgericht.  

De Friese Energie Alliantie bestaat uit 11 maat-
schappelijke organisaties: van natuurorganisa-
ties tot het bedrijfsleven, huurdersverenigingen, 
de landbouw en duurzaamheidinitiatieven. 
“Met de FEA vertegenwoordigen we de 
mienskip”, vertelt voorzitter Ingrid van der 
Vegte. “Als alliantie denken we mee met de 
uitgangspunten van de RES Fryslân. En hoe we 
die kunnen vertalen in de praktijk. Daarnaast 
denken we mee over de spelregels rond het 
Friese landschap. Want dat is belangrijk voor 
inwoners. Wat is passend, wat is beeldbepalend 
en hoe maak je goede keuzes voor duurzame 
energie op de beste plek?” 

Lokale energie is lokale winst
De FEA ziet de energietransitie als een kans 
voor Fryslân. Voor een duurzame toekomst en 
de werkgelegenheid. Veel Friese bedrijven 
hebben al ruime ervaring met duurzame 
oplossingen. Van afval tot isoleren, van nieuwe 
technieken tot energie besparen. De FEA is voor 
zoveel mogelijk lokaal opwekken en gebruiken 
van energie. Met zoveel mogelijk betrokkenheid 
van inwoners en lokale organisaties, bedrijven 

en boeren. “Maak passende plannen met 
elkaar, kijk naar de ervaringen van de energie-
coöperaties en leer van elkaar”, licht Ingrid toe.
“We zien kansen om het anders te doen. Het 
mooie aan lokaal energie opwekken en 
verkopen, is dat je de winst ook lokaal kunt 
investeren. Bijvoorbeeld in een dorpshuis of 
een speeltuin.” De FEA roept de overheden op 
om samen te werken aan een uitvoerings-
programma voor Fryslân waarin we met elkaar 
leren en de energietransitie versnellen. 
Inwoners en ook vooral jongeren moeten een 
grote stem krijgen in dat programma en de 
aanpak als het aan de FEA ligt.

Webinar voor inwoners Fryslân
De RES Fryslân gaat alle inwoners en 
ondernemers in Fryslân aan. Daarom is er op 
dinsdag 30 maart een webinar voor iedereen 
die geïnteresseerd is. Tijdens het webinar 
krijgen deelnemers meer informatie over de 
RES, de stand van zaken in Fryslân en een 
vooruitblik op het proces.  Aanmelden voor het 
webinar kan op www.resfryslan.frl.

Gratis compost voor inwoners 
Ooststellingwerf

eigenaar onderstaande auto gezocht

De landelijke compostdag op 27 maart gaat 
vanwege corona niet door. Omdat de gemeente 
Ooststellingwerf op haar milieustraat op 
afspraak werkt, kan de actie hier wel doorgaan, 
verspreid over meerdere dagen.  Doordat 
iedereen een tijdstip reserveert, kan er volgens 
de RIVM-richtlijnen veilig worden gewerkt. 
Wethouder Fimke Hijlkema: “We zijn blij dat we 
in deze tijd toch iets voor onze inwoners 
kunnen organiseren. Zo kan iedereen lekker aan 
de slag in de tuin.”

De compost komt uit de eigen composteer-
inrichting van de gemeente. “Zo dragen we bij 
aan onze doelen op het gebied van 
biodiversiteit en circulaire economie”, zegt de 
wethouder. “Het grof groen afval en gft-afval 
dat onze inwoners inleveren,  wordt 
gecomposteerd. Zo wordt ons afval weer 

grondstof! Deze gratis actie is een bedankje 
aan u als inwoner, voor het goed scheiden van 
uw gft- en organisch afval.” In 2020 is 129 kilo 
gft-afval per inwoner via de biobak ingezameld. 
Ruim 15 kilo gft-afval per inwoner meer dan in 
2019. 

Tijdstip op milieustraat reserveren 
Op 19 maart gaat de reserveermodule op de 
afvalapp open en kunt u een tijdstip reserveren 
om tussen 23 en 27 maart compost op te halen. 
Voorwaarden voor deelname aan de actie;
- Alleen voor inwoners gemeente 

Ooststellingwerf.
- Alleen ophalen na reservering via app of 

website.
- Eigen materiaal meenemen zoals een schep 

om te laden. Vanwege corona wordt er geen 
gereedschap uitgeleend.

Er staat al vier maanden een groene golf met 
kenteken Z-03340 20 (Hongaars) op het 
Stipeplein in Oosterwolde. 
Graag komt de gemeente in contact met de 
eigenaar van de auto. Dit kan via het algemene 
nummer van de gemeente (14 0516) of via 
handhaving@opsterland.nl. Als de eigenaar 
niet reageert, slepen wij de auto weg.

Inwoners van Ooststellingwerf kunnen van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 maart gratis compost 
ophalen bij de milieustraat in Oosterwolde. Vanwege de coronamaatregelen is van te voren een 
tijdstip reserveren verplicht en moet u zelf materiaal, zoals een schep, meenemen om de compost 
op te laden. een tijdstip reserveren kan via de afvalapp van Omrin of www.omrin.nl (Klik op Afval 
regelen en dan Afspraak voor de milieustraat). 

Wethouder Fimke Hijlkema: “Reserveer een tijdstip en haal gratis compost op”.
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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
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag 08.30 – 16.30

Woensdag Gesloten i.v.m. Tweede Kamerverkiezing

Donderdag 13.00 - 19.30   Ochtend gesloten i.v.m. 

  Tweede Kamerverkiezing

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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 via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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 
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


Wegstremmingen

Paasvuren gaan niet door

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en/
of het aanbrengen van bermverharding 
(graskeien) worden de onderstaande wegen 
gestremd voor alle verkeer.

•	22 maart t/m 1 april: Zwetteweg in Haule 
(vanaf de kruising Zwetteweg-Kruisweg). 
Bovenweg en Herenweg in Donkerbroek 
(vanaf de Zwetteweg t/m de bebouwde kom 
van Donkerbroek). Het betreft de doorgaande 
route van Donkerbroek naar Haule. Het 
fietspad langs de Zwetteweg, Bovenweg en 
Herenweg blijft toegankelijk tijdens de 
uitvoeringsperiode. Voor het overige verkeer 
wordt een omleidingsroute ingesteld.

•	23 maart: Kloosterweg (doodlopende weg) in 
Donkerbroek.

•	23 en 24 maart: Koelandsweg in Donkerbroek.
•	25 maart: Schapendrift (kruising Koelandsweg 

tot de Leidijk) in Donkerbroek.
•	26 maart: Ruskeweg in Donkerbroek.
•	26 maart t/m 16 april: Drie Tolhekken in 

Oosterwolde – Bûterheideveld in Makkinga. 
Het fietspad langs de Drie Tolhekken en het 
Bûterheideveld blijft toegankelijk tijdens de 
uitvoeringsperiode. De duur van de 
stremming is afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
•	Inze	Hoekstra	van	Strukton	Civiel,	bereikbaar	

via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail 
ynze.hoekstra@strukton.com.

•	Arjen	Schimmel	van	de	gemeente	
Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.
schimmel@ooststellingwerf.nl.

Vanwege de coronacrisis is er helaas besloten dat de paasvuren dit jaar niet door kunnen gaan. 
Een ontheffing voor het stookverbod kan pas weer worden aangevraagd vanaf 12 april 2021.

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de 
coronamaatregelen noodzakelijke kosten als 
woonkosten niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) u misschien helpen. De TONK is geld 
van de gemeente voor als u weinig inkomen 
heeft als gevolg van de coronamaatregelen én u 
hierdoor problemen heeft met het betalen van 
uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de 
hypotheek, en de kosten van elektriciteit, gas en 
water. De TONK kan worden aangevraagd door 
zowel ondernemers als inwoners die door de 
coronacrisis bijvoorbeeld in de WW of in de 
bijstand zijn gekomen. Dit geldt ook voor 
tweeverdieners waarvan een partner door 
corona geen inkomsten meer heeft.
Heeft u misschien recht op een andere 
financiële regeling of uitkering, zoals een 

toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan 
moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in 
aanmerking voor een andere regeling? Of heeft 
u met deze regeling erbij nog te weinig 
inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan 
kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-
uitkering? Dan kan de TONK hierop een 
aanvulling zijn.

De maximale vergoeding van de TONK 
bedraagt € 3000,- ,en is afhankelijk van de 
hoogte van de woonkosten en de eventueel 
aanwezige draagkracht. 

Kijk voor de voorwaarden, meer informatie over 
de TONK en het aanvraagformulier op 
www.ooststellingwerf.nl/tonk.

Bezwaar maken gemeentelijke 
belastingen en/of WOZ-waarde
Bent u het niet eens met een gemeentelijke 
belasting die u moet betalen of met de WOZ-
waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel? 
Dan kunt u bezwaar maken.  Dit kan eenvoudig 
via www.ooststellingwerf.nl/bezwaarwoz.  

Er zijn commerciële partijen actief die de 
bezwaarprocedure voor u willen doen. Zij 
zeggen dat dit gratis is, maar dit kost de 

gemeente wel geld. Die kosten berekenen wij 
uiteindelijk door in het OZB-tarief. De uitkomst 
van hun inzet is hetzelfde wanneer u zelf u 
bezwaar indient. Voordat u overweegt een 
bureau in te schakelen, adviseren wij u op onze 
website te kijken of u het zelf kunt. Het is heel 
eenvoudig. U kunt dit digitaal doen, u vindt er 
een duidelijke uitleg.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Geen verdere verruiming lockdown 
 

Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.  
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen t/m 26 jaar in 
teamverband toegestaan. 
 
Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4 
personen en op 1,5 meter afstand 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet  
naar het buitenland in de periode 
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

 .

 

Je financiën op een rij

Onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning
NB Advies voert in opdracht van gemeente 
Ooststellingwerf onderzoek uit naar de wensen 
en ideeën van inwoners, voor wat betreft 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Zodat de 
manier waarop deze voorziening nu in de 
gemeente geregeld is, in de toekomst nog beter 
aansluit bij de behoeften van inwoners. 

Ooststellingwerf werkt in dit project samen met 
de gemeenten De Fryske Marren en Opsterland.
Doet u mee? Uw mening is belangrijk! Ook als 
u op dit moment geen hulp ontvangt. Meer 
informatie en de link naar het onderzoek vindt 
u op www.ooststellingwerf.nl/onderzoek-naar-

onafhankelijke-clientondersteuning. 

Over cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor 
iedereen beschikbaar die een probleem ervaart 
op zijn of haar levenspad. Een onafhankelijk 
cliëntondersteuner denkt met u mee en wijst u 
de weg naar alle mogelijke oplossingen. Een 
cliëntondersteuner heeft geen belang bij de 
uitkomst en werkt dus onafhankelijk van alle 
partijen. U kunt er bovendien kosteloos gebruik 
van maken. De gemeente is verantwoordelijk 
om de beschikbaarheid van cliëntondersteuning 
in uw omgeving te organiseren.
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Doe-agenda’s straks ‘voelbaar’ in alle dorpen en wijken

In elk dorp zijn met de inwoners uitgebreide 
gesprekken gevoerd. Deze dorpsgesprekken 
leverden vijftien belangrijke onderwerpen op. 
Daar zijn doe-agenda’s van gemaakt. De eerste 
vijf zijn nu klaar. Inwoners, ondernemers, 
vrijwilligers, verenigingen, organisaties en de 
gemeente, iedereen is bij de doe-agenda’s 
betrokken. „Dat is geweldig om te zien”, zegt 
Verhagen. „Het draagvlak is enorm en we gaan  
samen met de uitvoering aan de slag. De 
resultaten zijn straks in alle dorpen en wijken 
voelbaar.”

eerste resultaten
De eerste stappen in de uitvoering zijn ook 
gezet. „Uit de dorpsgesprekken kwam naar 
voren dat veel mantelzorgers onder druk staan. 
Zij kunnen binnenkort terecht bij een 

gespecialiseerde mantelzorgconsulent in het 
Gebiedsteam.” Een ander punt is de jeugdzorg. 
Twintig procent van de basisschoolleerlingen 
heeft gescheiden ouders. „Daar hebben de 
kinderen last van. Om ze te helpen gaan we met 
buddy’s werken. Daarnaast bieden we ouders 
online ondersteuning, onder andere om 
relatieproblemen te voorkomen.” ‘’Daarnaast 
gaan we actief hulp aanbieden aan inwoners met 
beginnende schulden. Want geldzorgen levert 
veel stress op, met alle gevolgen van dien.”

Waardevol
De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf 
(ASDO) was nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de doe-agenda’s en is heel 
positief. „Er is goed naar de inwoners 
geluisterd. Heel waardevol”, zegt voorzitter 

eén aanspreekpunt speciaal voor mantelzorgers, ondersteuning van kinderen met gescheiden 
ouders, actief hulp aanbieden aan mensen met beginnende schulden en opbouwwerkers om 
inwoners  te helpen die iets willen opzetten in hun dorp. Het zijn een paar actiepunten uit de 
nieuwe doe-agenda’s. „De start is gemaakt”, vertelt wethouder esther Verhagen enthousiast. 
„We kunnen de komende tijd grote stappen gaan maken.”

      Wat vinden inwoners van Ooststellingwerf belangrijk op het gebied van samenleven? Dorpsgesprekken 
leverde de gemeente veel informatie op. Er kwamen vijftien onderwerpen naar voren die de inwoners 
belangrijk vinden. Deze zijn samen met verenigingen, ondernemers, organisaties, vrijwilligers en de 
gemeente verwerkt tot doe-agenda’s. De eerste vijf doe-agenda’s worden nu uitgevoerd. Betrokken 
inwoners vertellen er de komende weken meer over. Zo delen René Schulkes van de Onafhankelijke 

Seniorenvereniging Ooststellingwerf en Léon van dansschool Clarette en Léon binnenkort hun plannen 
over het thema ‘Gezond ouder worden’. Het woord is nu eerst aan  wethouder Esther Verhagen en 
Anita Zwaaneveldt, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf .  
Zij vertellen enthousiast over de start van de diverse doe-agenda’s.

Anita Zwaaneveldt.
Zo werd tijdens de dorpsgesprekken duidelijk 
dat inwoners het voetgangersbruggetje bij de 
Houtwal in Oosterwolde als onveilig ervaarden. 
„Dit is onlangs aangepakt, dus er wordt echt 
geluisterd naar de inwoners”, concludeert 
Zwaaneveldt tevreden.
Ook is het Gebiedsteam een stuk zichtbaarder. 
Daarnaast is een dagbesteding opgezet in 
Stellinghaven voor mensen met dementie die 
nog thuis wonen. Zij kunnen daar zonder 
indicatie terecht. Dit zijn ook wensen die vanuit 
de dorpsgesprekken in beeld kwamen. „We 
hebben regelmatig met medewerkers van de 
gemeente gesproken om extra aandacht te 
vragen voor bepaalde zaken. Dat heeft zeker 
resultaat gehad”, aldus Zwaaneveldt. Zo werd 
tijdens de dorpsgesprekken ook duidelijk dat 
inwoners en verenigingen zich graag inzetten 
voor hun dorp, maar soms niet weten hoe ze 
moeten beginnen. Of moeite hebben met 
bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning.  
Nu zijn er opbouwwerkers die hen hier 
desgewenst bij helpen.

Doen
Zwaaneveldt vindt de doe-agenda’s  zeer 
werkbare documenten. „Niet geschreven voor 
de bureaula, maar om te gaan doen. Het vraagt 
veel van alle partijen, maar doordat het zo breed 
wordt gedragen, is iedereen ook bereid de 
schouders eronder te zetten. De winst is ook de 
korte lijnen die zijn ontstaan. Inwoners, 
verenigingen en andere organisaties, weten 
elkaar makkelijker te vinden.”
De eerste vijf doe-agenda’s zijn: ‘Meedoen op 
de arbeidsmarkt en in vrijwilligerswerk’, 
‘Meedoen in de maatschappij’, ‘Iedereen doet 
en ontmoet’, ‘Gezond ouder worden’ en 
‘Kwetsbare jonge inwoners en hun ouders’. De 
overige tien punten die uit de dorpsgesprekken 
naar voren kwamen, worden in een later 
stadium uitgewerkt tot doe-agenda’s. Hiermee 
wordt gestart als de eerste vijf doe-agenda’s 
goed op gang zijn gekomen.
Nieuwsgierig wat er in de doe-agenda’s staat? 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas.

De gemeente vroeg haar inwoners in 2019 
wat zij belangrijk vinden op het gebied van 
samenleven. Hier kwamen 15 onderwerpen uit. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven. 

Voor elk van deze onderwerpen werken 
inwoners, ondernemers, vrijwilligers, 
verenigingen, organisaties en de gemeente 
een doe-agenda uit. In zo’n doe-agenda staan 
concrete doelen die we willen bereiken. 
En per doel staat op een rij wat we daar 
gezamenlijk voor gaan doen. 

Op dit moment is voor 5 van de 15 
onderwerpen een doe-agenda klaar. 
In 2021 werken we weer andere onderwerpen 
uit. Hieronder staan per doe-agenda de 
belangrijkste doelen genoemd. Nieuwsgierig 
wat er precies in de doe-agenda’s staat? Kijk op 
www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

Deze 5 doe-agenda’s zijn klaar. We zijn al volop aan de slag. 
Wilt u ook meedoen? stuur dan een e-mail naar: samenleven@ooststellingwerf.nl
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via: 
www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven

Doe-agenda’s 2021-2024 Gemeente Ooststellingwerf

Mensen 
participeren duurzaam 

op de arbeidsmarkt.

Meedoen aan het 
maatschappelijk 

leven.

Iedereen doet 
en ontmoet.

ouder 
worden.

Kwetsbare 
jonge inwoners 

en ouders.

Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA Doe-AGENDA

Werkgevers vinden 
makkelijk informatie 
over mogelijkheden 
om een inwoner met 
een arbeidsbeperking 
in dienst te nemen.

Voorkomen dat 
mensen (opnieuw) 
zonder werk zitten.

Mensen helpen om 
geschikt (vrijwilligers)
werk te vinden.

Voorkomen
financiële 
problemen.

Een basis aan sociale, culturele en 
sportvoorzieningen in onze gemeente.

Zoveel mogelijk 
inwoners bereiken 
zodat zij gebruik kunnen 
maken van regelingen.

Kinderen aanmoedigen 
om te bewegen.

Hulp voor mensen 
die van weinig 
geld rond moeten 
komen.

Inwoners weten 
wat er te doen is en 
organisaties stemmen 
activiteiten af.

Leeftijdsvriendelijke samenleving.

Voorkomen dat 
problemen ontstaan 
of uit de hand lopen.

Voorkomen van 
problemen.

Ondersteuning 
bij de opvoeding 
en activiteiten 
voor kinderen.

Inwoners die voor 
een familielid of 
vriend(in) zorgen 
(mantelzorgers) 
helpen en waarderen.

Goede hulp voor 
inwoners en ouders 
in de knel.

Iedereen hoort 
er bij en mag 
zichzelf zijn.

Activiteiten meer 
inclusief zodat iedereen 
mee kan (blijven) doen.

Vrijwilligerswerk 
waarderen, 
ondersteunen en 
reclame voor maken.

HOOGTEPUNTEN
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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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


