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   Resultaat van de brief aan bewoners in februari 
In een brief die in februari in de wijk is verspreid, hebben we jullie gevraagd je 

mening te geven over een aantal thema’s. Helaas waren het aantal reacties  
minimaal en kunnen we er weinig mee. De enkele reacties nemen we toch mee  

in de overleggen met verschillende organisaties.  
Een kleine samenvatting van de ideeën die ingestuurd zijn over de thema’s:  
 

Cijfers over de leefbaarheid: 
Hier is van een 4 tot een 9 gegeven, maar over het algemeen meer dan voldoende. 

  
Waar meer aandacht voor moet komen: 
O.a. bomen kappen, heggen te hoog bij kruispunten, onderhoud groen, meer planten 

die insecten en vlinders aantrekken, meer doen met de wateras, te veel kappen van 
bomen en niet terug plaatsen, speeltoestellen, meer controle op hondenpoep, 

containers meer per twee naast elkaar plaatsen en op tijd weer ophalen.  
 
Ideeën om de wijkbewoners meer met elkaar in contact te brengen:  

Een grote barbecue of kleinere barbecue per hofje of per straat, een buurthuis voor 
activiteiten, activiteiten voor de jeugd organiseren, met elkaar fietsen, organiseren 

van een straat/wijkfeest en een buurtinloop. 
 
In dezelfde brief hebben we aangekondigd dat we wekelijks een buurtinloop houden 

op de dinsdagmorgen tot eind juni. De buurtinloop is aan de Boekhorsterweg naast 
Nijntje (bij onze vlaggen) van 9.30 uur tot 11.00 uur. Door het geringe aantal 

bezoekers hebben we besloten dat 14 mei de laatste buurtinloop zal zijn.  
Er blijkt geen behoefte aan een buurtinloop te zijn. 

 

Tuinen en achterpaden. 
Belangrijk voor de wijk is hoe de omgeving er uit ziet. Daarbij hebben de tuinen een 
heel belangrijke rol. Dat niet iedereen groene vingers heeft, is bekend maar we  

vragen je toch om in de voortuin te kijken en ook naar het achterpad achter je 
woning. Kom je er zelf niet aan toe of kun je niets aan de tuin of het achterpad doen, 
neem dan contact met ons op. We kunnen dan kijken of er een oplossing gevonden 

kan worden. Het onderwerp tuinen heeft voor de Bewonerscommissie, Actium en 
WoonFriesland een hoge prioriteit. Tel.nr. 06-28103222. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bon voor één gratis vlinderplant. 

Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid 
Inleveren op zaterdag 11 mei 2019                                Zonder bon geen plant.   
tussen 13.00 en 15.00 uur                                                          
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Oplossing puzzel november 2018 
De boom staat in het Kleindiepspark bij het 
Hein Mader beeld. Er zijn vijf goede 
oplossingen ingezonden. Er is geloot en de 

winnaar is Roel Bergsma geworden die 
beloond is met een VVV-bon van €10.-. 

 

 
Verbinden in de buurt 
Een aantal mensen hebben samen hun 

ideeën besproken over verbinden in de 
buurt. Hun gedachten hierover: 

Marie dacht vaak, als ze weer teveel 
gekookt had, daar kan ik vast iemand blij 
mee maken.  

Ida vindt contact maken leuk en belangrijk. 
Bea vindt samen een bakkie doen heel 

gezellig.  
Sissy kookt graag voor anderen. Deze 
maand gaan zij van hun gedachten een 

daad maken. 
Zij nodigen een buurtgenoot uit om te 

komen delen. Misschien dacht u ook al 
eens iets in die richting en wilt u ook deze 
maand starten om van de gedachte een 

daad te maken. 
Zo kan de verbindingsketen groeien voor 

blijvende verbinding in de buurt. 
Wij horen graag jullie ervaring voor de 
volgende wijkkrant in november.  

Met foto, dat zou leuk zijn. 
Insturen naar: 

info@bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl 
 
Marie, Ida, Bea en Sissy 

 
 

 

Avond4daagse Oosterwolde 2019. 
Van 24 t/m 27 juni vindt de 4de  
Avond4-daagse op rij in Oosterwolde 
plaats. Vanaf de 2e helft in mei is 

inschrijven via de website  
www.a4d-oosterwolde.nl mogelijk.  

Ook vindt u op de website van de  
Avond4-daagse verdere informatie. Bij  
het binnenkomen van de lopers is er een 

optreden door een van de muziekgroepen. 
24 juni; onderweg speelt de muziek-

vereniging, en bij MFS-Zuid treden de 
koren 4everfun en just4fun op. 
25 juni; bij Stellinghaven een optreden  

van Sander Metz.  
26 juni; bij Rikkingahof de band Nomen. 

27 juni; Op de verzamelplaats bij 
Stellinghaven staat DJ Appie die er weer 
een feestje van maakt. Vandaar gaat de 

stoet wandelaars met het Smeil-orkest 
voorop richting finish, daar speelt dan de 

muziekvereniging die het dan aanwezige 
publiek voorziet van muziek.  
Wilt en kunt u meehelpen bij de 

organisatie? Meld dit dan aan via ons 
mailadres: info@a4d-oosterwolde.nl 

 

Tenten /Vergoedingen voor BBQ avonden 

Met ingang van mei 2019 zullen we geen 
gratis tenten meer beschikbaar stellen voor 

evenementen zoals BBQ-avonden enz. 
Hiervoor in de plaats komt een hogere 

vergoeding per evenement. Wanneer 
bewoners in hun hofje of straat samen iets 
willen organiseren zoals een barbecue of 

iets dergelijks, dan stelt de Bewoners-
commissie in de maanden mei t/m  

september € 150.- beschikbaar. Jullie 
kunnen een vergoedingsaanvraag indienen 
door vermelding van het aantal personen 

dat het evenement zal bijwonen, wat het 
evenement inhoudt en hoeveel adressen 

zijn uitgenodigd. Er is één keer per jaar 
een vergoeding beschikbaar per omgeving. 

De aanvragen kunnen jullie sturen naar: 
info@oosterwoldezuid.nl en de vergoeding 
wordt na afloop van het evenement over- 

gemaakt. 
 

 
 

mailto:info@bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl
http://www.a4d-oosterwolde.nl/
mailto:info@a4d-oosterwolde.nl
mailto:info@oosterwoldezuid.nl
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28 september Burendag evenement in 
Oosterwolde Zuid. 
Noteer deze datum in uw agenda! 

 
Hertenkamp 
Wij als vrijwilligers van het Hertenkamp 
verzoeken de bezoekers in het vervolg 

geen bananen- en sinaasappelschillen meer 
binnen de omheining te gooien.  
De aanwezige dieren lusten deze niet en de 

medewerkers moeten deze weer opruimen. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 

Vrijwilligers Hertenkamp Jan Frankensingel. 

 
Containers 
Voor alle duidelijkheid nog even de regels 
voor de afvalcontainers. De containers op 

de lediging dag, vroeg of de avond ervoor 
bij de weg zetten. De containers twee aan 

twee naast elkaar plaatsen, zodat de auto  
2 containers in een keer kan ledigen. Voor 

zonsondergang de containers weer weg 
halen en bij het huis plaatsen op een plaats 
die niet zichtbaar is vanaf de openbare 

weg. Het toezicht op deze regels wordt 
gedaan door de BOA van de gemeente. 

 

Beleid Hondenpoep 
Er is een opruimplicht in heel Oosterwolde-
Zuid en de honden moeten in dat gebied 

aangelijnd zijn. Uitzonderingen zijn het 
Kleindiepspark en het bos rond de 

waterzuivering. In deze gebieden mogen de 
honden los lopen en hoeft de poep niet te 
worden opgeruimd. Echter op het speelveld 

in het Kleindiepspark bij het grote 
speeltoestel achter de Menninge mogen de 

honden niet los lopen en de poep moet 
daar ook worden opgeruimd. Er staat een 
Belloo bij dit speelterrein. 

Handhaving van het hondenpoepbeleid in 
Oosterwolde-Zuid wordt gedaan door de 

BOA van de gemeente Ooststellingwerf. 
 

IVN Slootjesdag 
De  IVN slootjesdag is op 15 juni in  

het Kleindiepspark voor kinderen van  
4 tot 12 jaar van 10.00 tot 12.00 uur.  

Meedoen is gratis. Opgave via: 
ivn.ooststellingwerf@gmail.com 

Vlinders en insecten in Oosterwolde-Zuid 
Wij als bewonerscommissie Oosterwolde-
Zuid willen bevorderen dat in deze wijk  
de vlinders en andere insecten meer 

leefmogelijkheden hebben. We hebben 
voor deze wijk een groot aantal 

vlinderplanten gekocht die we gratis weg 
geven aan de inwoners. D.m.v. het 
inleveren van de bon die op de voorpagina 

staat, kunnen jullie een gratis vlinderplant 
ophalen op zaterdag 11 mei aan de 

Menninge (bij wateras) bij de vlaggen  
van de Bewonerscommissie  
van 13.00 tot 15.00 uur.  

Voor deze actie geldt “op is op”. 

 
 

Belangrijke telefoonnummers:  
BOA: (Klaas Smit)               06-15215760 

Politie:  (geen spoed)        0900-8844 

Openbare verlichting:        140516 

(Wanneer er storing in de straatverlichting is, 

kunt u met de gemeente bellen voor het 

melden hiervan. De volgende gegevens zijn 

nodig: het adres van de lichtmast, dus plaats, 

straat en huisnummer en het 

lichtmastnummer, een getal bestaande uit 4 

of 5 cijfers, duidelijk zichtbaar op de mast). 

Gemeente Ooststellingwerf: 140516 

Uitleen Tuingereedschap:    06-13388914 

Bewonerscommissie:           06-28103222 

                               info@oosterwoldezuid.nl  

(klachten/meldingen/storingen over de 

openbare ruimte.) 

Website:              www.oosterwoldezuid.nl  

 

ideeën wijkkrant:  Hebt u ideeën over de  

wijkkrant of wilt u zelf ook een stukje voor 

deze krant schrijven of wilt u meewerken aan 

deze krant, neem dan contact op met de 

redactie. Een ingezonden stuk kunt u mailen 

naar: wijkkrant@oosterwoldezuid.nl  

Anoniem ingediende stukken zullen wij niet 

plaatsen. Wel kunnen wij stukken anoniem 

plaatsen als bij de redactie de schrijver 

bekend is. 

Volgende wijkkrant: 
De volgende wijkkrant komt uit in de loop van 
november 2019. De Wijkkrant is een uitgave van 
de Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.  
Redactie:Aad Knoester, Ida Dijkstra & Heidi Banga. 
Freelance: Albert de Jong. 

 

mailto:ivn.ooststellingwerf@gmail.com
mailto:info@oosterwoldezuid.nl
http://www.oosterwoldezuid.nl/
mailto:wijkkrant@oosterwoldezuid.nl
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Uitleg van het Wetterskip Gefaseerd maaien overstroombare delen 
Kleindiepspark 

 

 
 
Het Kleindiep is een bovenloop van beek de Tsjonger en voert water af vanuit de 

bovenstroomse gebieden. Langs het Kleindiep, in het Kleindiepspark, zijn gebieden 
afgegraven die mogen overstromen wanneer het Kleindiep veel water in een korte tijd 

moet afvoeren en het waterpeil hoog is. Deze gebieden zorgen hierdoor voor 
waterberging en het voorkomen of verminderen van wateroverlast. 
 

Tot nu toe werden de overstroombare gebieden jaarlijks helemaal gemaaid. Voor de 
aanwezige planten hoeft dit niet zo veel uit te maken, omdat deze na het maaien weer 

verder kunnen groeien en er nog wel zaden in de bodem aanwezig zijn. Daarnaast 
wordt door maaibeheer bosvorming en het wegconcurreren van kruidenrijke vegetatie 
voorkomen. Voor fauna, zoals vlinders en bijen, kan maaien echter wel meer negatieve 

gevolgen hebben. Een oplossing hiervoor is gefaseerd maaien. Hierbij wordt per 
maaibeurt een deel van het gebied gespaard. De gemaaide en gespaarde gebieden 

kunnen afgewisseld worden, waardoor er altijd habitat beschikbaar blijft voor dieren 
zoals vlinders en bijen. Daarnaast wordt bosvorming nog steeds voorkomen, doordat 
alle gebieden nog wel eens in de twee jaar gemaaid worden. 

 
Bij Wetterskip Fryslân hebben wij als doel om de waterkwaliteit en biodiversiteit van 

wateren in ons beheergebied te verbeteren. In dit geval gaat het meer over moeras en 
droge natuur maar toch kan dit gebied bij overstroming ook van belang zijn voor de 

onderwaternatuur. Als Ecoloog bij het waterschap heb ik samen met onze beheerders 
en de voorzitter van de bewonersvereniging het idee van gefaseerd maaien besproken. 
Uiteindelijk zijn we tot een verdeling van gebieden gekomen die bij het onderhoud 

afgewisseld kunnen worden om te maaien of juist te sparen. In even jaren worden de 
in het groen aangegeven gebieden gemaaid en in oneven jaren de in het rood 

aangegeven gebieden gemaaid. De delen die niet met een kleur aangegeven worden 
beheerd en onderhouden zoals dit voorheen ook plaatsvond. De plannen voor 
gefaseerd onderhoud zijn doorgegeven aan onze beheerder die aannemers in dit 

gebied aanstuurt en hij zal ervoor zorgen dat de betreffende aannemer de juiste 
informatie krijgt.  


