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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
•  Beetsterzwaag, Vlaslaan 26, Friese Radio 

Markt op 27 mei 2023
•  Hemrik, Jan Evertswijk, Oldtimer Festival 

op 18 mei 2023
•  Lippenhuizen, De Buorren 49, Fryske  

Simmerjûn op 14 juli 2023
•  Ureterp, De Mersken 14, aanleg camping 

met kleinschalige zorgboerderij

VERLEENDE VERGUNNINGEN
•  Gorredijk, Leitswei 4, 
 uitbreiden productiegebouwen
•  Jonkerslân, De Nije Sleat 4,  

bouw ligboxenstal
•  Siegerswoude, Bremerwei 18,  

plaatsen zonnepanelen

MELDINGEN:
•  Gorredijk, De Leijen 91, vernieuwen  

bovenbouw stal en bouwen nieuwe  
opslag (activiteitenbesluit)

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

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!!!

Aankondiging terinza-
gelegging ontwerp van 
de Beleidsregel 
pré-mantelzorgwonen 
gemeente Opsterland 
2023
Met ingang van donderdag 23 februari 2023 
ligt gedurende zes weken het ontwerp van de 
‘Beleidsregel pré-mantelzorgwonen gemeente 
Opsterland 2023’ voor iedereen ter inzage. 

Steeds meer senioren willen zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen. Voor mensen die een zor-
gindicatie hebben is dat al mogelijk gemaakt met 
de regeling voor mantelzorgwoningen in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Met de Beleidsregel pré-mantelzorgwonen 
worden mogelijkheden geboden om onder voor-
waarden pré-mantelzorgwoningen (tijdelijk) te 
realiseren. Pré-mantelzorgwoningen zijn in de ba-
sis hetzelfde als mantelzorgwoningen, maar hier 
mogen zorgbehoevenden al gaan wonen voordat 
er nog werkelijk sprake is van een  
mantelzorgsituatie. 

U kunt het ontwerp van de ‘Beleidsregel pré-man-
telzorgwonen gemeente Opsterland 2023’ vinden 
op de website van de gemeente: 
opsterland.nl/ontwerp-pre-mantelzorgwonen 

Zijn er ergernissen of 
irritaties tussen u en 
uw buren?

Vindt u het moeilijk om dit te bespreken of heeft 
een gesprek nog niets opgeleverd? Denk eens aan 
Buurtbemiddeling.

Bij Buurtbemiddeling begeleiden getrainde vrij-
willigers buren om (weer) met elkaar in gesprek 
te komen. De buurtbemiddelaars helpen buren 
om samen zélf een oplossing te bedenken waar 
ze allebei tevreden over zijn. Buurtbemiddeling is 
kosteloos. 

Wilt u op goede voet het voorjaar in met uw 
buren? Meld u aan via onderstaande contact- 
gegevens.

BUURTBEMIDDELING OPSTERLAND
Informatie en aanmelding: 
06 54 35 08 55   / 0516-567220
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
www.scala-welzijn.nl

Kijk ook op www.problemenmetjeburen.nl  
voor tips en voorbeelden.


