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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, Leidyk 1B, plaatsen 
 3 kantoorunits bij bedrijfsgebouw
•  Gorredijk, It Fluen 22, bouw 
 vrijstaande woning
•  Ureterp, Verbindingsweg 19, bouw woning
•  Terwispel, recreatieloop op 9 juli 2023
•  Ureterp, Selmien West 12, plaatsen schuur
•  Wijnjewoude, Weinterp 75, kap 4 eiken
•  Wijnjewoude, Weinterp 68, plaatsen 
 14 zonnepanelen

VERLEENDE VERGUNNINGEN
•  Gorredijk, parkeerterrein De Skâns, 
 paardenmarkt op 28 oktober 2023
•  Gorredijk, bedrijventerrein, Historische 

Demo Races op 3 september 2023
•  Gorredijk, Nijewei 93, kap 8 bomen
•  Siegerswoude, Taeijewyk 6, plaatsen 
 tijdelijke kleine windmolen
•  Ureterp, verkoop broden van 3 t/m 7 april 

2023, World Servants

MELDINGEN:
•  Ureterp, De Gilden 18, opslag vuurwerk
•  Wijnjewoude, Tsjerkereed 2, herdenking 
 op 4 mei 2023
•  Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26, 
 7 rommelmarkten april t/m oktober 2023

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

Op maandag 20 maart vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats 
in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live 
te volgen via de gemeentewebsite. 

Wilt u inspreken over een van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 
20 maart 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 299 of e-mail 
griffie@opsterland.nl. 

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst: 
• Fokus op it ferline - Beleidsnotitie Gebouwd erfgoed 2023
• Erfgoedverordening gemeente Opsterland 2023

Meer informatie, onder andere de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op 
www.opsterland.nl/gemeenteraad. 

Oriënterende raadsbijeenkomst 
op 20 maart 2023

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!!!

Help jij onze bus 
voor Oekraïne 
te vullen?

Wil jij doneren voor een jongeren-
centrum in Oekraïne? 

De Gemeente Opsterland zoekt spullen om 
deze ruimte mee in te richten. Zo bouw je 
mee aan een plek waar jongeren kunnen 
samenkomen om te sporten en te ontspannen. 
Opsterland schenkt de bus, maar jij kunt deze 
helpen vullen!

Er is behoefte aan fitness- en yogaspullen, 
zitzakken, muziek, tablets en meer.

Kijk voor meer informatie op: 
www.opsterland/bus-oekraine

Wegwerkzaamheden 
op en rond de Brink 
te Bakkeveen

Aannemersbedrijf Nota Infra uit Sneek is bezig 
met de Herinrichting de Brink te Bakkeveen. 
Op 22 maart 2023 start de laatste fase die 
bestaat uit het frezen en weer aanbrengen 
van een laag asfaltverharding op de Tsjerkewal 
t.h.v. de kruising met de Mjumster Wei. Als 
gevolg van deze werkzaamheden is de kruising 
Mjumster Wei / Tsjerkewal afgesloten voor het 
doorgaande verkeer op 22 maart en 23 maart 
2023.


