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Aan alle bewoners van Oosterwolde Zuid 
 

Beste wijkbewoners, 

 
We zijn inmiddels alweer ruim een jaar in de 

houdgreep van de coronapandemie. Wij weten 

niet of u daar persoonlijk mee bent 

geconfronteerd, maar we nemen aan dat er 

onder u zeker mensen zijn die op wat voor 

manier dan ook hierdoor geraakt zijn. Al was 

het niet door het virus, dan wellicht door de 

maatregelen die er genomen zijn. We hopen 

dat er de komende maanden in ieder geval licht 

aan het eind van de tunnel mag komen. Als we 

dan weer het “normale” leven kunnen gaan 

oppakken, dan zullen er genoeg mensen zijn 

die nog langere tijd met problemen blijven 

zitten. We wensen u in ieder geval veel sterkte. 

In de afgelopen maanden zijn er nogal wat 

nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen. 

Via deze weg een hartelijk welkom. 

Deze maand zouden we het 25 jarig jubileum 

van de bewonerscommissie vieren. Een plan 

hiervoor was al in een eerste opzet klaar, maar 

moest nog verder uitgewerkt worden. En dit 

plan blijft dus voorlopig in de kast liggen.  

We hopen volgend jaar mei, als we dus 26 jaar 

bestaan, aandacht aan dit jubileum te kunnen 

besteden. 

Het dagelijks bestuur en de gehele commissie 

zijn de afgelopen maanden niet bij elkaar 

geweest. Dat zal vermoedelijk direct na de 

vakanties weer worden opgepakt. Verder is er 

ook geen regulier overleg geweest met 

gemeente en woningcorporaties. 

De komende periode zullen we op zoek gaan 

naar een 4 of 5-tal nieuwe commissieleden.  

Bij deze doen we dan ook een dringend beroep 

op u. Wilt u iets voor onze wijk betekenen en 

ook een inbreng willen hebben in het reilen en 

zeilen van onze wijk, dan nodigen wij u van 

harte uit contact op te nemen met ons.  

Dat kan door een mailtje te sturen naar: 

info@oosterwoldezuid.nl of een belletje 

naar.06-28103222. 

 

Tot slot; het ga u goed en hopelijk dat we 

elkaar weer kunnen treffen onder andere 

omstandigheden. 

 

 

Hondenpoep 
 
De laatste tijd krijgen we regelmatig klachten 

over het niet opruimen van de hondenpoep. Wij 

als commissie kunnen hier niets mee, want de 

controle wordt gedaan door de BOA’s van de 

gemeente. De klachten die wij binnen krijgen, 

worden doorgestuurd naar de betreffende BOA. 

De BOA is Walter van Dongen, 06-10515093. 

Hieronder de regels zoals die gelden in deze 

wijk. Wij verzoeken u zich hier aan te houden 

op welke manier dan ook. 

 
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. 

 

Minibiebs 

Je ziet ze steeds meer in het straatbeeld: kleine 

kastjes met boeken. Dit zijn kleine 

bibliotheekjes waar je boeken kunt lenen, ruilen 

of halen.  

Ook in onze wijk staan twee minibiebs. De 

vrolijke bieb aan Dorprichterstraat 63 is een 

kinderbieb met boeken voor kinderen van 0-15 

jaar.  

De bieb aan de Sander Albertslaan 8 heeft 

vooral boeken voor volwassenen; van romans 

tot thrillers en alles wat daar tussen in zit. 

Er is vaak een wisselend aanbod, er wordt veel 

geruild en gebracht. Loop eens langs en zoek of 

ruil een boek. 
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Uitslag fotowedstrijd december 2020 
 
Er waren in totaal 15 foto’s ingestuurd. 

Een jury bestaande uit twee professionele 

fotografen hebben deze beoordeeld. 

 

De uitslag was: 

 1e prijs Johan Liest 

 2e prijs Nel de Jong 

 3e prijs Siety Lousma. 

 

De winnaars hebben hun geldprijs ontvangen. 

 

 
 

1e prijswinnaar Johan Liest 
 
 

 
 

De winnende foto. 

Gezien het succes van de fotowedstrijd in 

december, willen we de fotografen in onze 

wijk nog een keer uitnodigen om in actie te 

komen. Dus bij deze de nieuwe wedstrijd: 

 

De komende maanden heeft de foto wedstrijd 

het thema LENTE.  

Maak een mooie foto in Oosterwolde-Zuid en 

stuur deze naar info@oosterwoldezuid.nl met 

vermelding van de naam van de inzender, 

adres, telefoonnummer en leeftijd.  

Er zijn geldprijzen van €50, €30 en €20 te 

winnen! 

 
De foto’s moeten ingestuurd worden voor 15 

juni 2021. Een onafhankelijke jury zal de 

prijswinnaars aanwijzen. De prijswinnaars 

krijgen in juli persoonlijk de gewonnen prijs 

overhandigd. Veel plezier met het maken van 

een mooie foto. 

 

 

Belangrijke telefoonnummers:  
BOA: (Walter van Dongen)      06-10515093 

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 
november 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. 
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