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Beste bewoners van Oosterwolde-Zuid, 
 

Het coronavirus heeft ook onze wijk in zijn 

greep, waar we met elkaar niets aan 
kunnen doen. We zullen nog een poosje 

rekening met elkaar moeten houden.  
Wij als commissie hadden het plan om dit 

jaar tijdens 75 jaar bevrijding een groot 
bevrijdingsfeest te organiseren. Alles was 
al geregeld, maar helaas moesten wij alles 

afblazen i.v.m. de corona maatregelen. 
Ook kunnen we dit jaar geen geld 

beschikbaar stellen voor andere 
acties in de wijk, want alles is veel te 
onzeker.  

Volgend jaar zullen we proberen om de 
schade in te halen, want dan bestaat 

Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid  
25 jaar en dat willen we groots gaan 
vieren.  

 
Hebben jullie ideeën over wat we kunnen  

organiseren? Stuur deze naar 
info@oosterwoldezuid.nl  
Alvast bedankt. 

 
Wat wel doorgaat, is het opruimen van het 

zwerfafval in de wijk door de  
13 wijkbewoners waarvan een aantal dat al 
13 jaar doen. In 2019 hebben deze 

vrijwilligers heel veel zakken afval 
opgehaald uit de wijk Oosterwolde-Zuid en 

dat is toch wel veel vinden wij. Wil je ook 
iets voor de wijk doen, meld dit dan via 
info@oosterwoldezuid.nl  

 
De wijk is in beweging. Er komen jonge 

gezinnen en de huizen die te koop komen, 
worden over het algemeen erg snel 
verkocht wat goed is voor de wijk.  

Verder mogen we nieuwe bewoners uit het 
Haerenkwartier begroeten die het hier 

plezierig vinden om te wonen.  
Aan de Wrongel (terrein zuivelfabriek) 

wordt druk gebouwd. 
Dat zijn toch positieve ontwikkeling voor 
onze wijk, ondanks de corona.  

 
Albert de Jong, voorzitter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familie Tjassing woont 50 jaar in hetzelfde 

huis aan de Dorprichterstraat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie Kramer behaalde dezelfde 
mijlpaal aan de Dorprichterstraat. 

 

! De wijk maken we samen ! 
 
Buurtbemiddeling 
Samen zoeken naar een oplossing. 
Ergernissen, irritaties. Het komt regelmatig 
voor. Het kan gaan om een opeenstapeling 

van relatief kleine voorvallen: geluids- 
overlast, rommel in de directe omgeving of 

meningsverschillen over parkeren van 
auto’s in de straat van de buren? 

Als je er samen niet uit komt, dan kun je 
buurtbemiddeling inschakelen. 
Buurtbemiddeling is kosteloos. Voor meer 

informatie over buurtbemiddeling, kunt u 
contact op nemen met: 
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl  
of telefoonnummer: 06-54350855. 
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Tuinen en achterpaden 

Belangrijk voor de wijk is hoe de omgeving 

eruitziet. 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 pad 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 dit jaar voor de 

Bewonerscommissie, Actium en Woon-

Friesland een hoge prioriteit. 

Telefoonnummer: 06-28103222 of 

mailadres: info@oosterwoldezuid.nl   

! De wijk maken we samen ! 

Containers 

Voor alle duidelijkheid nog even de regels 

voor de afvalcontainers. De containers op 

de dag van lediging vroeg of de avond 

ervoor bij de weg zetten. De containers 

twee aan twee naast elkaar plaatsen, zodat 

de auto twee containers in een keer kan 

ledigen. Voor zonsondergang de containers 

weer weghalen 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. 

Inschrijven als woningzoekende bij 

Actium 

Vanaf 28 april is het mogelijk u als 

woningzoekende in te schrijven bij de 

wooncorporaties in Drenthe waar ook 

Actium onder valt. U gaat naar 

thuiscompas en u schrijft zich in bij 12 

corporaties. De inschrijving is gratis, maar 

wanneer u een woning accepteert, betaalt 

u € 25.- Woon-Friesland doet als Friese 

Corporatie hier niet aan mee.  

 

Verbeterdebuurt.nl 

Wanneer u zich aanmeldt bij 

verbeterdebuurt.nl kunt u alle klachten 

over de openbare ruimte en ideeën daar 

over doorgeven. Deze meldingen worden 

snel afgewerkt door de betreffende 

afdelingen van de gemeente.  

 

! De wijk maken we samen ! 
 

 
 

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 

december 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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