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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

Op maandag 6 maart vindt er vanaf 19.30 
uur een besluitvormende raadsvergadering 
plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. 
Publiek is van harte welkom. De bijeen-
komst is ook live te volgen via de gemeen-
tewebsite. 

Onderwerpen besluitvormende 
raadsvergadering
Per onderwerp is aangegeven of het een 
bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) 
betreft.

• Initiatiefvoorstel De Skâns (B)
• Rapport rekenkamercommissie 
 Doorwerking aanbevelingen (B)
• Budget energietoeslag 2023 (H)
• Beslissing op bezwaar Tiny Houses (H)
• Verlenging integraal veiligheidsbeleid  
 2019-2022 (H)
• Verordening Cliëntenparticipatie Wet  
 Sociale Werkvoorziening 2023 (H)
• Vaststellen overzicht vaste subsidie-
 ontvangers 2023 (H)

Voor meer informatie, zoals de vergader-
stukken en de live-uitzending, kijkt u op 
www.opsterland.nl/gemeenteraad
U kunt ook een mail sturen naar de griffie 
via griffie@opsterland.nl

Besluitvormende 
raadsvergadering 
op 6 maart 2023

Bekendmakingen
AANVRAGEN
•  Beetsterzwaag, grasveld It Merkelân, 

circus Saurus van 14 t/m 16 juli 2023
•  Drachten-Azeven, Dopplerlaan 1,  

Oldtimerdag op 29 april 2023
•  Frieschepalen, De Slûs 9, verbouw woning
•  Gorredijk, tussen De Kromten en De Werf, 

circus Saurus van 21 t/m 30 juli 2023
•  Gorredijk, Warme Hoek 1,  

vergroten woning
•  Gorredijk, Hellingbaas 1, Open Dagen/

Boekenbeurs van 26 t/m 29 mei 2023
•  Gorredijk, Bedrijventerrein, Historische 

Demo Races op 3 september 2023
•  Hemrik, Poasen 25, kap eik
•  Olterterp, Poostweg, standplaats verkoop 

snacks op zondag van 1 april t/m 31  
december 2023

•  Tijnje, Gerrit Roordawei 130, bouw schuur
•  Ureterp, Griene Leane 1A, nieuwbouw 

woning en garage
•  Ureterp, De Mersken 14, aanleg camping
•  Ureterp, grasveld De Telle, Jukelburd, 

circus Saurus van 30 juni t/m 2 juli 2023
•  Wijnjewoude, grasveld Te Nijenhuiswei, 

circus Saurus van 7 t/m 9 juli 2023

VERLEENDE VERGUNNINGEN
•  Bakkeveen, De Biskop 14, bouw  

vrijstaande woning met bijgebouw
•  Bakkeveen, verkoop viooltjes op  

18 maart 2023, Brassband
•  Frieschepalen, De Rusken 6B,  

bouw woning
•  Frieschepalen, verkoop viooltjes op  

18 maart 2023, Brassband
•  Gorredijk, De Klok 5, nieuwbouw  

bedrijfshal
•  Gorredijk, Piperaai 7, bouw woning
•  Gorredijk, parkeerterrein De Skâns,  

paardenmarkt op 6 mei 2023
•  Gorredijk, De Werf 15 en 17, nieuwbouw 

bedrijfsgebouw
•  Jonkerslân, Sing Sang 8, vervangen woning 

en bijgebouw
•  Lippenhuizen, Piterrun/Walk op  

11 maart 2023
•  Nij Beets, verkoop potgrond op 25 maart 

2023, Zwembad de Blauwe Kamp
•  Ureterp, De Feart 1, Open Dag op  

27 mei 2023

MELDINGEN
•  Beetsterzwaag e.o., wandeltocht “Het 

Goede Doel” op 25 februari 2023
•  Gorredijk, Badweg 48, uitbreiding opslag 

(Activiteitenbesluit)
•  Lippenhuizen, Buorsterwyk 36,  

rommelmarkt op 15 april
•  Nij Beets, Domela Nieuwenhuisweg 59B, 

60 jarig jubileum Damshûs

VERLENGING PROCEDURETERMIJN
•  Beetsterzwaag, Commissieweg 5,  

kap 7 bomen
•  Lippenhuizen, Singel 16, kap beuk
•  Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 106,  

kap 2 rijen elzen

WIJZIGINGSPLAN VASTGESTELD
•  Binnenwei 14, Siegerswoude

OMGEVINGSVERGUNNING
ONTWERP
•  Bewoning voormalig schoolgebouw  

Ulesprong 18 Tijnje

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

Geen stempassen ontvangen of uw 
stempassen kwijt? 
Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en het Wetterskip. 
De stempassen zijn per post naar alle inwo-
ners die mogen stemmen gestuurd. 

Heeft u geen stempassen ontvangen? Of 
bent u ze kwijtgeraakt? 
Vraag dan een vervangende stempas aan via 
www.opsterland.nl/verkiezingen
U kunt ook bellen met het Publiekscentrum: 
telefoon (0512) 386 222.

Marktontmoetings-
dag voor 
ondernemers
Lever jij goederen of diensten die mogelijk 
interessant zijn voor de gemeente? Kom dan 
naar de Marktontmoetingsdag op woensdag-
middag 29 maart! Tijdens deze middag maak je 
kennis met medewerkers van de gemeente die 
diensten en goederen inkopen. 

Meer info & aanmelden: 
www.opsterland.nl/marktontmoetingsdag

Het laatste nieuws 
over Kindcentrum 
de Finne
Samen met Comprix, Kinderwoud kinder-
opvang en V.V. De Sweach is de gemeente 
bezig met het voorbereiden van een nieuw 
gebouw. Hierin krijgen basisschool De Fin-
ne, Kinderwoud kinderopvang en de kleed-
kamers en kantine van V.V. De Sweach een 
plek. Dit gaat gebeuren op de locatie van 
het oefenveld van V.V. De Sweach aan de 
Vlaslaan, vlak naast het dorpshuis en de bi-
bliotheek. Er is een nieuwsbrief beschikbaar 
met daarin alle actuele informatie over dit 
nieuwe gebouw. Deze is te vinden op: 
www.opsterland.nl/kansenvoorbeetster-
zwaag

Stemmen in de bibliotheek voor de 
Gordyk oan set. 
Vanaf 20 februari kunnen alle inwoners van 
Gorredijk nog één keer stemmen op het plat-
form stemvan.opsterland.nl.
De ideeën die in de vorige ronde favoriet waren, 
zijn in overleg met de ideeënindieners getoetst 
op haalbaarheid en waar nodig zijn de ideeën 
aangescherpt. Nu is het aan de inwoners van 
Gorredijk om de beschikbare €200.000 te ver-
delen over deze ideeën.
Wilt u nu ook stemmen en lukt het niet om dit 

via een computer te doen? Dan helpen wij 
u graag persoonlijk in de bibliotheek van 
Gorredijk op:
•  Woensdag 8 maart 15:00 – 16:30
•  Dinsdag 14 maart 15.00 – 16.30

Ken of heb je mensen in je omgeving die 
wel graag willen stemmen en dit zelf niet 
goed kunnen? Dan vragen we jullie deze 
mensen te helpen of te wijzen op de 
bovenstaande mogelijkheid. 
Stemmen kan op stemvan.opsterland.nl


