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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

Sykje! Dat is de truc om het eerste 
kievitsei te vinden. En dat deed Rinze 
van der Ploeg dan ook al een paar we-
ken. De eerste tijd gewoon even kijken 
in het land maar tegen de tijd dat de 
ljippen weer actief worden is het bijna 
een dagtaak. Prachtig vindt Rinze het, 
“de hiele dei bûten, yn de natuer, dat 
fyn ik machtich!”

Rinze komt niet uit Opsterland, maar 
uit Kootstertille, gemeente Achtkar-
spelen. In die gemeente was het eerste 
ei al gevonden. Dus zocht Rinze in een 
gemeente waar de primeur nog op zich 
liet wachten. Dat lukte op 16 maart 
rond 13 uur, bij Tijnje. 

Vandaag ontving hij uit handen van burgemeester Roolvink het vindersloon van 15 euro, 
een boeket bloemen en natuurlijk de oorkonde. Dat is niet de eerste, want al achttien keer 
eerder vond Rinze het eerste ei. “Dat liket in soad, mar ik sykje ek al fan jongs ôfoan. 

Meer informatie over het aaisykjen vindt u op de website van de Bond Friese Vogelwachten 
(BFVW).

Voor de 18de keer het eerste ei

Maitiid op ‘e 
miljeustrjitte!

Op zaterdag 25 maart a.s. is het de Landelijke 
Compostdag en haal je van 09.00 tot 12.45 
uur gratis compost bij de Omrin milieustraat 
in Gorredijk. Je kunt ook zelf gaan compos-
teren en bij de milieustraat een compostvat 
aanschaffen voor maar € 13,50. 

Vier de lente en kom langs! 
Meer informatie:
www.opsterland.nl/compost

VERLEENDE VERGUNNINGEN
•  Bakkeveen, rondom Dundelle, sportpark  

en tegenoverliggende weilanden, 
 11 vlooienmarkten op zaterdag van
  april t/m oktober 2023
•  Beetsterzwaag, Molenlaan 15, bouw 

schuur
•  Gorredijk, Marktplein, najaarskermis  
 van 26 t/m 29 oktober 2023
•  Gorredijk, Piperaai 5, bouw 
 vrijstaande woning
•  Gorredijk, Nieuwstraat 27 en 29, 
 aanbrengen 2 wooneenheden
•  Langezwaag, nabij Hegedyk 116, aanleg 

tijdelijke ontsluitingsweg
•  Tijnje, Warrewei 28, Iepenloftspul 5 voor-

stellingen tussen 24 mei en 3 juni 2023
•  Wijnjewoude (rectificatie) flessenactie 
 op 28 april 2023, World Servants
•  Opsterland, langs de N392/N917, 
 kap 18 bomen

VERKEERBESLUITEN 
•  Instellen voetgangersoversteekplaats 

Tolheksleane Frieschepalen
•  Instellen van een parkeervoorziening 
 gereserveerd voor elektrische
 auto’s (hierna: E-laadpunt) aan de 
 Weverij (t.h.v. huisnummer 36) 
 in Gorredijk
•  Instellen van een parkeervoorziening 
 gereserveerd voor elektrische
 auto’s (hierna: E-laadpunt) aan het 
 Van Lyndenpark (t.h.v. huisnummer 72) in 

Beetsterzwaag

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

Bekendmakingen
AANVRAGEN
•  Bakkeveen, parkeerterrein Plaza de Kolk, 

crea & smulmarkt op 19 mei 2023
•  Beetsterzwaag, Lycklamapark,  

Bourgondisch Beetsterzwaag op 16 en  
17 september 2023

•  Beetsterzwaag, Vrijburgstrjitte 22, 
 uitbouw woning
•  Beetsterzwaag, De Kampen 19, 
 plaatsen overkapping
•  Beetsterzwaag, Fockema Andreaelaan 34, 

plaatsen fietsenoverkapping
•  Gorredijk, Tolbaas 29, bouw bedrijfspand
•  Gorredijk, Wetterwille 3, realiseren inrit
•  Gorredijk, Easterein 7, kap beuk
•  Langezwaag, Boerestreek 12, 
 aanleg dam 
 en verwijderen 2 dammen
•  Langezwaag, Hegedyk 76, 
 kappen 2 eiken
•  Lippenhuizen, Compagnonsfeart 20, 
 kap kastanjeboom
•  Nij Beets, Swynswei 2B, aanleg 
 ontsluitingsweg
•  Siegerswoude, Langpaed 32, kap boom
•  Tijnje, Breewei, bouw MFA
•  Ureterp, Ikewei 13, plaatsen dakkapel
•  Ureterp, Selmien East 41, aanleg uitrit
•  Wijnjewoude, tegenover Merkebuorren 
 100, Hynstedei op 1 juli 2023
•  Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 90, 
 realiseren extra woning in woonboerderij
•  Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 78, 
 uitbreiding woning


