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Wat houdt ons bezig? 
 

Na meer dan 23 jaar voorzitterschap van 
de Bewonerscommissie, eenmalig een 

kleine bijdrage van mij.  
De bewonerscommissie is in 1996 

opgericht met als doel de inwoners te 
vertegenwoordigen tijdens gesprekken met 
belangenorganisaties. Belangrijkste waar 

de commissie zich mee bezighield en nog 
steeds houdt, is de leefbaarheid van onze 

wijk in zijn geheel. 
 
Wat speelt er voor ons op dit moment.  

We gaan naar een participatie 
maatschappij, praten over eenzaamheid, 

ouderen die langer thuis moeten wonen, en 
daarnaast wil de gemeente meer taken 
overhevelen naar vrijwilligers en 

vrijwilligers organisaties.  
Wij als commissie proberen hier een weg in 

te vinden, maar het belangrijkste is en 
blijft de leefbaarheid met een goed 
onderhouden schone wijk met o.a. goed 

onderhouden tuinen.  
 

Jullie als bewoners kunnen hier een 
bijdrage aan leveren door eens rond jullie 
woning te kijken hoe het er uit ziet. Zijn er 

zaken waar aandacht voor moet zijn, geef 
dit dan door via de site van de gemeente: 

www.verbeterdebuurt.nl Het gaat dan om 
kapotte straatverlichting, tegels die 
omhoog staan, storten afval enz enz. 

 
Heb je problemen in de buurt, schakel dan 

buurtbemiddeling tijdig in.  
Kun je iets niet zelf oplossen, kijk dan naar 

hulp. Voor hulp bij het onderhoud van je 
tuin kun je terecht bij Wijknet. 

 
Wij als bewonerscommissie met een groot 
aantal vrijwilligers buiten de commissie, 

zorgen vanaf 2007 al dat de wijk er schoon 
en dus bijna vrij van zwerfafval uit ziet.  
Wil je ook een bijdrage leveren op wat voor 

manier dan ook, meld je via 
info@oosterwoldezuid.nl of pak de telefoon 

0628103222. 

 
Albert de Jong, Voorzitter 

UITREIKEN VLINDERPLANTEn IN MEI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VLINDERPLANTEN NA EEN AANTAL 
MAANDEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip: vlinderplanten moet je snoeien 

eind maart op een hoogte van 30 cm. 

http://www.verbeterdebuurt.nl/
mailto:info@oosterwoldezuid.nl
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Hallo Buurtgenoten, 
Eindelijk zijn wij begonnen met ons 
voornemen om buurtgenoten die “altijd 
alleen eten”  uit te nodigen te komen 

eten. Onze eerste gast was Ellie de Jong-
Kromkamp.[Zie foto] We hadden een paar 

zeer genoeglijke uurtjes samen en genoten 
van een lekkere eenvoudige maaltijd. 
Hans en ik vinden het leuk om hier mee 

door te gaan en denken er over om  
elke eerste donderdag van de maand 

een gast te hebben. Maar wie heeft daar 
zin in en hoe komen we daar achter? Was 
onze gedachte. Via het wijkkrantje dus.  

Hierbij dan ook een oproep voor iedereen 
die “altijd alleen eet “ en wel eens bij ons 
zou willen eten. Wij eten ‘s avonds  

warm en je bent welkom van 17.30 tot 
19.45 uur. Ben je moeilijk ter been, dan 

wil Hans je wel ophalen. Bij veel animo 
zullen we een rooster maken. Je mag zelf 
bepalen of je iets wilt geven voor het mee 

eten. Voor dit jaar is de datum:   
5 december. En in 2020 zijn de data:  

9 januari, 6 februari en 5 maart. 
Opgave kan via: een briefje naar 
Kringgreppelstraat  17, een telefoontje 

naar 0516-514643 of een mailtje naar 
emgotz@gmail.com. 

Hartelijke groet Hans en Sissy 
 

JUBILEUM 
Harm en Jo 

Kerssies wonen al 
50 jaar in hun huis 

aan de 
Dorprichterstraat. 
Zij werden door 

Actium in de 
bloemetjes gezet. 

Voorstellen nieuw commissie lid 
Mijn naam is Helmich Wiegersma. Ik ben 
geboren op 26 mei 1953 in Oldeberkoop en 

woon vanaf maart 

1985 met veel 
plezier in 

Oosterwolde.  
Sinds 1 maand ben 
ik met pensioen. Ik 

was monsternemer 
bij C.R.V. 

Daarnaast had ik 
diverse baantjes in 
de tuinbouw.  

Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij Veilig 
Verkeer Nederland Zuid-Oost Fryslan met 

o.a. fietskeuringen en verkeersmarkten. 
Tevens zit ik in het bestuur van Amnesty 
Ooststellingwerf en help ik mijn zus 1 dag 

per week op haar zorgboerderij. 

 
Avond4daagse Oosterwolde 
Van 24 tot en met 27 juni vond de 4e  

editie van de avond4daagse plaats.  
De eerste 2 dagen onder enorme warme 
omstandigheden. We kunnen weer 

terugzien op een zeer geslaagd evenement. 
Op de laatste dag kwamen zo’n 500 trotse 

lopers in een volle Stationsstraat met hun 
medailles opgespeld binnen. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor  

de 1e lustrumeditie in gang gezet.  
In 2020 zijn de wandeldagen gepland 

op maandag 8 juni tot en met 
donderdag 11 juni. We hopen dan weer 
op een grote deelname. Het beloofd weer 

een editie met mooie en verrassende 
routes te worden. 

 
Van onze vertegenwoordiger in de 
werkgroep Avond4daagse Oosterwolde. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:emgotz@gmail.com
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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. 

 
Containers 
Voor alle duidelijkheid nog even de regels 
voor de afvalcontainers. De containers op 
de dag lediging vroeg of de avond ervoor 

bij de weg zetten. De containers 2 aan 2 
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 de BOA van de gemeente. 

 

Aanhangwagens. 
Het komt regelmatig voor dat er 
aanhangwagens op de parkeerplaatsen of 

in het gemeentegroen staan. Dit is niet 
toegestaan. De BOA zal hier tegen 

optreden, want de parkeerplaatsen zijn 
aangelegd voor auto’s. 

 

Afsluiten Belloo’s 
Ook dit jaar worden de Belloo’s weer 
afgesloten om vernieling te voorkomen.  

Ze worden afgesloten op dinsdag 24 
december en gaan weer open op zaterdag 
4 januari. Dus houd er rekening mee en 

neem wat extra zakjes mee. Het is niet de 
bedoeling om gevulde zakjes onder de 

Belloo te deponeren. 
 

 
 

Burendag 28 september 
Op 28 september hadden we op het 
grasveld aan de Menninge/Grietmanslaan 
een burendag georganiseerd. Helaas zat 

het weer die middag niet geheel mee. En 
wat nog meer tegenzat, was het feit dat de 

ondernemer waar we een aantal attracties 
hadden gehuurd ons op het allerlaatste 
moment in de steek liet. Gelukkig konden 

we in Donkerbroek nog 2 springkussens 
huren en werd er nog even een sjoelbak 

thuis opgehaald. Werd het toch nog een 
gezellige boel. Een redelijk aantal jongeren 
amuseerde zich met het Suppen op de 

water as. Wij zijn voornemens om ook in 
2020 weer zo’n middag te organiseren.  

 

   Kijk voor meer foto’s op de website. 
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Afsluiting van het jaar 

Het is al weer november, de koude en 
donkere periode van het jaar. Tegelijk 
zoeken we nu binnen de warmte en is het 

ook een sfeervolle tijd. Het duurt niet zo 
lang meer of we gaan dit jaar afsluiten. 

Voor mij betekent dit ook de afsluiting van 
het wonen in deze prachtige wijk, eerst op 
de Kringgreppelstraat en nu al heel lang op 

de Menninge. Ik heb de renovatie en 
verandering van deze wijk meegemaakt en 

de laatste tijd maakte ik deel uit van de 
Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.  
 

Het is mooi om te zien hoeveel er is 
gebeurd en nog altijd wordt gedaan om de 

wijk leefbaar te houden. Zo zijn er mensen 
die zich ervoor inzetten om het zwerfafval 
op te ruimen, er is aandacht voor de tuinen 

en er wordt gezocht naar verbinding tussen 
mensen. Dit voorjaar werden er 

bijvoorbeeld vlinderplanten uitgedeeld om 
zo de vlinders en insecten meer ruimte te 
geven. En in september was er een 

activiteit op burendag, om iedereen in de 
buurt de gelegenheid te geven om elkaar te 

ontmoeten. En ook is er een initiatief 
genomen om een buurtgenoot uit te 
nodigen om te komen eten en zo iets te 

doen tegen de eenzaamheid.  
Er gebeurt dus van alles! 

 
Ik kijk kan dan ook met veel plezier terug 
op het wonen en actief zijn in deze wijk, 

waar ik veel mensen heb leren kennen.  
In die zin is het ook jammer om te 

vertrekken, maar in onze nieuwe 
woonplaats Kollum hoop ik ook weer 

betrokken te zijn bij de omgeving, waarin 
ik woon en ook werkzaam ben als 
predikant. Het is in deze tijd belangrijk om 

te blijven werken aan leefbaarheid, ook 
hier, en  te blijven zoeken naar verbinding 

tussen mensen. Ik wens de bewoners-
commissie dan ook veel succes met hun 
werk en hopelijk doen velen van jullie met 

hen mee. En jullie allemaal mooie 
feestdagen gewenst en alvast een goed, 

verrassend en verbindend 2020! 
 
Lieuwkje Cnossen 

Spreekuur wijkagent René de Waal 

De wijkagent heeft iedere dinsdag 
spreekuur en wel op de volgende plaatsen: 

 Scala 9.30 tot 10.30 uur. 

 Gemeentehuis 13.30 tot 14.30 uur. 

 Bibliotheek 15.00 tot 16.00 uur. 

 

Buurtbemiddeling 

Heb je problemen in de buurt, schakel dan 
tijdig buurtbemiddeling in. 

Buurtbemiddeling wordt gedaan door 
vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid. 

Buurtbemiddeling is gratis. Het 
telefoonnummer staat hieronder vermeld. 

 

Belangrijke telefoonnummers:  
BOA: (Walter van Dongen)    

Handhaving@opsterland.nl 

Politie:  (geen spoed)              0900-8844 

Wijknet: (Eelco Boontje)        06-30799363 

Buurtbemiddeling:               06-54350855 

Uitleen Tuingereedschap:    06-13388914 

www.verbeterdebuurt.nl voor algemene 

klachten in de openbare ruimte. 

Gemeente Ooststellingwerf:          140516 

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. 

Bewonerscommissie:           06-28103222 

Mailadres:                info@oosterwoldezuid.nl  

Website:  

www.bewonerscommissieoosterwoldezuid.nl  

 

Volgende wijkkrant: 
De volgende wijkkrant komt uit in de loop van april 
2020. De Wijkkrant is een uitgave van de 
Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.  

Kopij mailen naar info@oosterwoldezuid.nl 
Redactie:Aad Knoester, Ida Dijkstra, Heidi Banga 
en Albert de Jong. 
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