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GEMEENTEHUIS
Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag
Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag
E-mail gemeente@opsterland.nl
0512 386 222

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur
vr. 09.00 – 13.30 uur

SOCIAL MEDIA EN WEBCARE
Twitter @opsterland
WhatsApp 06 12 64 51 55
Facebook facebook.nl/opsterland

OPENINGSTIJDEN PUBLIEKSCENTRUM
Alleen op afspraak geopend
ma. t/m vr. 09.00 –17.00 uur
do. 17.00 – 20.00 uur
AFSPRAAK MAKEN
www.opsterland.nl/contact

AFSPRAAK MAKEN MET B EN W
0512 386 202 of 0512 386 208
E-mail bestuurssecretariaat@opsterland.nl

GEBIEDSTEAM OPSTERLAND
0512 386 222
E-mail gebiedsteam@opsterland.nl
Loket Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 
ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur 
Loket Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek)
di. 14.30 – 16.30 uur
Loket Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek)
wo. 14.30 - 16.30 uur

Mededelingen 
van de gemeente

Bekendmakingen
AANVRAGEN
•  Bakkeveen, Blauhûs 27, kap eik
•  Bakkeveen, Mjûmster Wei 16, 3 Provinciën 

Wandeltocht op 13 mei 2023
•  Beetsterzwaag, Koningsdag op 27 april 2023
•  Gorredijk, Delling 13, kap eik
•  Langezwaag, De Plasse 25, plaatsen 
 kleine windmolen
•  Nij Beets, Krûme Swynswei 13, plaatsen 

kleine windmolen
•  Siegerswoude, Binnenwei 30, kap eik
•  Ureterp, De Feart 38, plaatsen 
 kleine windmolen
•  Ureterp, Skieppeleane, Oerdroprun  
 op 17 mei 2023

VERLEENDE VERGUNNINGEN
•  Bakkeveen, Mjûmster Wei 12, plaatsen units 

tijdelijke huisvesting
•  Beetsterzwaag, Lycklamapark, Kunstmarkt 

op 9 september 2023
•  Frieschepalen, evenemententerrein Tolheks-

leane, Zomeractiviteit op 2 september 2023
•  Frieschepalen, De Rusken 26, kap eik
•  Gorredijk, weiland tussen Mientewei en de 

Hans de Jongwei, Music Meeting op 8 juli 2023
•  Gorredijk, It Fluen 2, bouw woning
•  Gorredijk, Marktplein, voorjaarskermis 
 van 4 t/m 7 mei 2023
•  Gorredijk, Piperaai 13, bouw woning
•  Langezwaag, Lytse Wyngaerden 31, 
 verbouw woning
•  Tijnje, verkoop paaseitjes van 27 maart t/m 1 

april 2023, Zwembad De Wispel
•  Tijnje, verkoop potgrond op 18 maart 2023, 

De Boljeiers
•  Ureterp, De Telle 21, Oerrock Playoffs op 
 1 april 2023
•  Wijnjewoude, flessenactie op 28 maart 

2023, World Servants
•  Wijnjewoude, Weinterp 75, bouw woning

MELDINGEN:
•  Gorredijk, De Leijen 91, aanleg oprit
•  Olterterp, Aldhôf 1, aanleg mestbassin 
 (Activiteitenbesluit)
•  Ureterp, Selmien East 43, stoppen agrarische 

activiteiten (Activiteitenbesluit)
•  Wijnjewoude, Nije Heawei 6, nieuwbouw 

loods (Activiteitenbesluit)

Voor meer informatie gaat u naar 
www.opsterland.nl/bekendmakingen

Bewegen is gezond. Om de daad bij het woord te voegen kan soms een 
uitdaging zijn. Wij willen graag dat jong en oud en iedereen daar tusse-
nin veilig en plezierig kan fietsen. Daarom organiseren we ook dit jaar 
Doortrappen, een programma gericht op ouderen. Doortraproutes zijn 
fietsroutes die extra veilig zijn, doordat ze bijvoorbeeld autoluw zijn. 

Op woensdag 5 april opent gemeente Opsterland het Doortrapseizoen 
in onze gemeente. U bent van harte welkom met u eigen fiets om 
10.00 uur bij Pieters Fytshûs in Ureterp. Inloop is vanaf 9.45 uur. Opge-
ven kan via buurtsportcoach Geerte via geerte@sportfryslan.nl 

Fiets mee bij de opening 
van Doortrappen

Welk idee maakt Gorredijk 
nóg mooier?

Stem van 20 februari 
tot 19 maart op uw 

favoriete idee!

Stem 
& Deel!
Heeft u gestemd? 
Zorg dan dat uw 
favoriete idee op 
nummer 1 komt! 

Deel uw favoriete idee op social media 
of start een campagne in uw buurt.

Totaal is er € 200.000 beschikbaar en 
maximaal € 50.000 per idee. Er worden 
dus sowieso 4 ideeën voor en door 
Gorredijk uitgevoerd.   

Hulp nodig? Vragen?
Wij staan voor u klaar! 
Stuur een e-mail naar 
gorredijkaanzet@opsterland.nl

De Gordyk 
oan set!

STEM!!!

U bent aan zet!
De ideeënindieners zijn hard aan 
de slag geweest om de plannen 
verder uit te werken. 

De toetsingsfase zit erop: 
de haalbare ideeën komen terug 
op het platform.

Welk idee krijgt
uw stem?!

Breng uw stem uit op

stemvan.opsterland.nl

gorredijkaanzet@opsterland.nl

stemvan.opsterland.nl

Stem 
& Deel!

De Gordyk 
oan set!
De Gordyk 
oan set!
De Gordyk 
STEM!!!

Locaties stembureaus in 
Gorredijk en Ureterp gewijzigd

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en het Wetterskip. U heeft twee stempassen gekregen,  
waarmee u bij alle stembureaus in de gemeente mag stemmen. 
U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. Een overzicht van alle 
stembureaulocaties vindt u op www.opsterland.nl/verkiezingen. 
In de meeste dorpen zitten de stembureaus al jaren op dezelfde 
locatie. Maar let op: in Gorredijk en Ureterp is er iets veranderd. 

Wijzigingen Gorredijk
De afgelopen jaren was zorgcentrum De Miente geen stembureau 
vanwege coronamaatregelen. Voor de verkiezingen op 15 maart 
wordt De Miente weer als stembureau ingericht. Sportcentrum 
Kortezwaag is daardoor gÈÈn stembureau meer. 

Wijzigingen Ureterp
MFC De Wier was vanwege corona de afgelopen jaren stembureau 
in plaats van zorgcentrum De Lijte. Op 15 maart kunt u weer als 
vanouds bij De Lijte terecht om te stemmen. Het stembureau in De 
Wier blijft echter ook bestaan. U bent ook daar van harte welkom!

Wegwerkzaamheden 
Poostweg Olterterp tussen 
Van Harinxmaweg en ijsbaan.

De werkzaamheden starten maandag 20 maart en duren tot 
vrijdag 28 april. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand 
verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de aangegeven 
omleidingsroute.


