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Wonen in de wijk 

 
Op de foto Annie van Veen die al langer 

dan 50 jaar op hetzelfde adres woont aan 
de Dorprichterstraat. Dit waren we 
vergeten te vermelden in een vorige 

wijkkrant. 
 

Hondenpoepbeleid Oosterwolde-Zuid 
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 loslopen 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 van lediging, ‘s morgensvroeg 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. Het 

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

Bij voorkeur de containers plaatsen uit het 
zicht van de openbare weg. Bij voorbaat 
dank voor de medewerking. 

WebSite 
Wanneer u een mail stuurt naar 
info@oosterwoldezuid.nl of 
bestuur@oosterwoldezuid.nl  

dienen de naam, adres en telefoonnummer 
te worden vermeld, anders kunnen wij als 

bewonerscommissie deze mails niet in 
behandeling nemen.  
Het bestuur. 

 

Foto wedstrijd Oosterwolde-Zuid 
De komende maanden houden wij een foto 

wedstrijd met als thema herfst. Maak een 
mooie foto in Oosterwolde-Zuid en stuur 
deze naar info@oosterwoldezuid.nl met de 

naam van de inzender, adres, 
telefoonnummer en leeftijd. Er zijn 

geldprijzen van € 50, €30 en €20 te 
winnen. De eerste prijswinnaar krijgt 
tevens de foto op canvas.  

De foto’s moeten ingestuurd worden voor  
1 januari 2021. Een onafhankelijke jury  

zal de prijswinnaars aanwijzen. De 
prijswinnaars krijgen in januari persoonlijk 
de gewonnen prijs overhandigd. Veel 

plezier met het maken van een mooie foto. 
Want iedereen in Oosterwolde-Zuid mag 

meedoen, ongeacht jouw leeftijd. 

 

Bouw aan de Wrongel 
De bouw aan de Wrongel is nu goed bezig. 
De eerste nieuwe huizen zijn opgeleverd  

en er wordt gewerkt aan de volgende rij 
woningen. Ook is er gestart met de bouw 

van een zorgcentrum. 
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Eindejaars gedachte 
Op 10 januari van dit jaar hadden we als 
bestuur en vrijwilligers onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst en zag het 

komende jaar er prachtig uit. Een 
feestelijke activiteit rondom het 75 jarig 

bevrijdingsfeest werd in de steigers gezet.  
 
Echter toen werd het de 13e maart.  

Nog even gewacht hoe het zou gaan lopen, 
maar helaas we konden alles afblazen. 

Voor een ieder van u werd het een geheel 
ander jaar vanaf dat moment. De 
anderhalve meter afstand maatschappij 

ontstond. En er waren onder u natuurlijk 
ook bewoners die door de genomen 

maatregelen zwaar getroffen werden.  
Je zaak moest dicht, of je baan stopte.  
Gelukkig viel het in onze regio mee met de 

besmettingen. En het zag er in de zomer 
weer een stuk prettiger uit. We konden 

weer van het mooie weer en de natuur 
genieten. En velen van u hielden in eigen 
land vakantie. Maar helaas nadat de 

scholen weer begonnen waren, stak het 
virus de kop weer op. En deed het ook 

onze regio behoorlijk aan. Velen van u 
kennen vast wel mensen die besmet zijn 
geraakt. Of u heeft het zelf opgelopen.  

Op het moment dat dit geschreven wordt, 
gaat het gelukkig wel weer de goede kant 

op, maar we zijn er nog niet van af. 
 
Als bewonerscommissie hebben we tot nu 

toe 2 keer met elkaar kunnen vergaderen. 
Ook overleg met andere partijen lag 

nagenoeg stil. En de komende periode zal 
dat nog wel zo blijven. 

Voor het komende jaar staat in de agenda 
dat wij ons 25 jarig bestaan als 
bewonerscommissie willen vieren, maar of 

dat doorgang kan vinden, is nog maar de 
vraag. Maar er blijft ook later wel de 

mogelijkheid om dat te vieren. 
We eindigen met u allen toch een goed en 
vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen. 

Houd vol en samen staan we sterk.  
 

Redactie wijkkrant 

 
 

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

24 december en gaan weer open op 
maandag 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. 
 

 

Gezocht: redactielid 
De commissie zoekt een redactielid om 

mee te denken over de inhoud van de 
wijkkrant. 
Aanmelden via: info@oosterwoldezuid.nl 
 

 

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 

2021. 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. 

Samen 

staan 
we 

sterk! 
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