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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl
Voor vragen over facturen (advertenties, abonnementen etc.):

adm.dewyken@gmail.com

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor uw album? Dat kan, voor
zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook uit vorige nrs.).
Mail de redactie: u krijgt ze dan kosteloos digitaal, in kleur en in hoge
(afdruk)resolutie toegestuurd.

CORONA-UPDATE: In de praktijk blijkt dat het verschijningsrooster
van de dorpskrant tot nu toe niet wordt beïnvloed door het Coronaprobleem. We gaan dus vrolijk door!

Verschijnt 6 maal per jaar,
afhankelijk van de vakanties
meestal in de maanden:
– februari
– april/mei
– juni
– augustus/september
– oktober/november
– december
“De Wyken” wordt gratis
huis aan huis verspreid in
Ravenswoud. Daarbuiten is
een abonnement à € 12,00
per jaar mogelijk.
Digitale toezending is gratis.
Redactie:
Marga Collé
Eric van Beek (eindredactie)
Redactieadres:
Eric van Beek
Meester Lokstraat 17a
8427 RC Ravenswoud
redactiedewyken@ravenswoud.nl

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 12 april a.s.
(verschijnt ca. 24 april)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
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Belangrijke data


(Voorlopig) verschijningrooster 2021 van “De Wyken”
Kopij inleveren*):

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 12 april ............................ weekend 24 april
maandag ......... 21 juni.............................. weekend 3 juli
maandag ......... 23 augustus ..................... weekend 4 september
maandag ......... 18 oktober ...................... weekend 30 oktober
maandag ........... 6 december ................... weekend 18 december
*) Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets
later worden ingeleverd, maar waar het kan hebben we het juist liever iets eerder!




Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 11
donderdag ........ 8
donderdag ........ 6
donderdag ........ 3

maart
april
mei
juni

“Wijs in De Wijken” ???

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en soms
een passend (al dan niet actueel) thema. Controleer even of het doorgaat op: www.ravenswoud.nl !
vrijdag............. 26 maart
17:00–20:00u
In verband met de Corona-regels graag vooraf
vrijdag............. 30 april
17:00–20:00u
even aanmelden: bel of app naar Henk van Dijk,
(06) 5425 2536
vrijdag............. 28 mei
17:00–20:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.




Klaverjassen in het Dorpshuis

Vanwege de Corona-perikelen kunnen we nog altijd niet aangeven of en wanneer er weer gestart
kan worden. We hopen dat dit binnenkort mogelijk is!
Van de Activiteitencommissie
Datum

Zaal open Aanvang Wat is er te doen in het Dorpshuis?

i.v.m. Corona tot nader aankondiging geen activiteiten
Kijk voor actuele informatie op:

www.ravenswoud.nl

.

Burgerzaken
Hartelijk welkom!

We kunnen een kersverse nieuwe inwoonster welkom heten dankzij de
geboorte op 8 februari jl. van Maud, dochter van Bart Beukers en onze
PB-penningmeester Samantha van der Sluis (Veenwijksweg).
Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar het gezin en de verdere
familieleden, waarvan er veel in het dorp wonen.

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan:
redactie-dewyken@ravenswoud.nl .
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Bestuurswisselingen
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is, wat Plaatselijk Belang betreft, met succes bekroond: we
hebben Hans Meijer (Meester Lokstraat 2) bereid gevonden om de rol van secretaris over te nemen
van Eric van Beek. Een aantal lezers kennen hem al als coördinator van de WhatsAppgroep Buurtpreventie.
Zoals vorige keer al vermeld, is Marga Collé bereid om de rol van penningmeester over te nemen van
Samantha van der Sluis, die dat door de drukte van haar gezin en werk niet meer kan doen. In haar
plaats hebben we inmiddels Kees Buitelaar (Meester Lokstraat 41) kunnen verleiden om tot het PBbestuur toe te treden, waarmee we weer op de normale sterkte van 5 bestuursleden komen. Dit alles
natuurlijk onder het voorbehoud dat de Algemene Ledenvergadering t.z.t. hiermee akkoord gaat.
Die Algemene Ledenvergadering is in deze coronatijd een hoofdstuk apart. Vorig jaar hebben we
uiteindelijk pas op 24 september een gecombineerde voor- en najaarsvergadering kunnen houden,
met inachtneming van de 1,5 meter. Voor dit jaar staat nog niets vast aangezien we nog midden in een
lockdownsituatie zitten waarvan niemand kan voorspellen hoelang die blijft gelden. Lang niet iedereen
is fan van digitaal vergaderen, het is toch makkelijker overleggen en reageren wanneer we fysiek bij
elkaar zitten. Maar ja, je moet nu eenmaal érgens naartoe werken en daarom is toch maar de spreekwoordelijke stip op de horizon gezet in de vorm van een – voorlopige! – datum voor de Voorjaarsledenvergadering, namelijk:
woensdag 26 mei 2021 vanaf 20:00u in het Dorpshuis.
Dit in de hoop – en ook wel een klein beetje in de verwachting – dat tegen die tijd de vaccinatie zover
is gevorderd dat er weer wat versoepelingen zijn die zo’n bijeenkomst mogelijk maken. In de volgende
dorpskrant (eind april) komen we hier vast en zeker op terug met nader nieuws.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis kan helaas nog géén ‘witte rook’ melden m.b.t. het opvullen
van de bestuursvacatures. Bent of kent u iemand die zo’n functie zou kunnen vervullen, meldt dit dan
a.u.b. bij een van de zittende bestuursleden (zie pagina 11 voor gegevens).

Wat hield ons verder zoal bezig?
●

De oplettende wandelaar heeft ze vast wel opgemerkt: de Historische Fiets- en
Wandelroutes door de ‘RAAF-dorpen’ krijgen langzaam maar zeker gestalte. In
Ravenswoud en Fochteloo zijn inmiddels alle geplande informatiepanelen
geplaatst, aan de website www.historische-route.nl (ook bereikbaar via deze QRcode) wordt rustig doorgewerkt en de nog ontbrekende
gegevens en foto’s voor de in Appelscha-Boven en Appelscha
geplande panelen worden verzameld. Teksten worden
geschreven, besproken en zonodig herschreven, alles om tot een
zo informatief mogelijk eindresultaat te komen. Het plan is om
alle panelen tegen de komende zomer geplaatst te hebben.

●

Het sportveld is op wat details na zo goed als gereed. Er ligt een ‘sponsorbord’ klaar om te
worden geplaatst als de omstandigheden het toelaten om de benodigde paal in te graven naast de
zwerfkei bij de ingang. Onze oude wegwijzers (“SCHOOL”, “SPORTVELD”, “KANOROUTE”, etc.) zijn
overbodig geworden door de nieuwe toeristische bewegwijzering die de gemeente heeft geplaatst.
Dit materiaal kunnen we deels opnieuw gebruiken, niet alleen voor het bevestigen van bovengenoemd sponsorbord maar ook voor een duidelijke verwijzing naar het parkeerterrein bij het
dorpshuis, mede bedoeld om de zomerse parkeerdruk langs de Veenwijksweg door bezoekers
van de kanoroute te verminderen.
❖❖❖
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Iets minder inwoners in Ravenswoud
Het aantal inwoners van ons dorp is vorig jaar per saldo iets gedaald, van 414 op 1 januari 2020 naar
408 aan het begin van dit jaar.
01-01-2020:

01-01-2021:

Kijkend naar de leeftijdsopbouw valt op dat de groep jongeren t/m 20 jaar is geslonken van 18,6%
naar 17,4% van het totaal. Om dit nu meteen te duiden als ‘vergrijzing’ gaat echter weer wat ver: het
aandeel van de 65-plussers is dit jaar óók iets geslonken.
Het gemiddelde aantal inwoners op 1 januari over de laatste 10 jaar komt uit op 408. Daar zitten wel
schommelingen in: het hoogste aantal was 419 (2012), de laagste stand was 394 (2016). Over het
geheel gezien is de dorpsbevolking dus zowel naar aantal als naar leeftijdsopbouw redelijk stabiel te
noemen.
Voor wie er verder in wil duiken: er is een Excelbestand beschikbaar met de volledige leeftijdsopbouw
van de Ooststellingwerfse bevolking per dorp en per geboortejaar. U vindt het op de gemeentelijke
website: www.ooststellingwerf.nl/kengetallen , maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar de
redactie redactie-dewyken@ravenswoud.nl , dan krijgt u het toegestuurd.
.

.

Puzzelcompetitie 2020
De puzzels die we – dankzij de Tytsjerkse dorpskrant Yn ’e Line – vorig jaar konden plaatsen blijken
in wisselende mate aan te slaan: het aantal goede oplossingen liep op tot 6. Het enthousiasme van de
inzenders viel ook af te lezen uit het tempo waarin de oplossingen binnenkwamen.
De speciale Puzzeltaart voor 2020 ging naar de familie Ham, Veenwijksweg, die we hierbij (nogmaals)
hartelijk feliciteren – mede omdat de uitreiking precies op een verjaardag plaatsvond. Toeval bestaat!
We gaan er ook in 2021 mee door: we hebben opnieuw de beschikking over een zestal puzzels die er
niet heel gemakkelijk uitzien: zie pagina 18. We dagen graag alle lezers uit om hun oplossing zo snel
mogelijk in te sturen!

❖❖❖
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De plannen m.b.t. de Fochtelooërveenweg

De in de vorige dorpskrant gepubliceerde enquête over het wel of niet (deels) afsluiten van de weg
door het Fochtelooërveen heeft tot en met 6 januari in totaal 24 reacties opgeleverd, waarvan eentje
anoniem. Laatstgenoemde is terzijde gelegd; de resterende 23 zijn samengevat in een rekenblad dat de
hierna genoemde percentages levert. Bovendien zijn deze reacties ingescand (of geprint, voor zover ze
per mail binnenkwamen) en in hun geheel – maar zonder de afzendergegevens – opgenomen in een
pdf-bestand dat met de samenvatting wordt ingebracht in het overleg dat Natuurmonumenten en de
Gemeente hierover gaan voeren met de Dorps- en Plaatselijke Belangen.
De aangekruiste vakjes en daaruit volgende percentages geven op zichzelf al een duidelijk beeld, zoals
u hierboven kunt zien. Van de 23 inzenders kiezen er 7 uitdrukkelijk voor het NIET afsluiten van de
weg, dat is 30,4% van het totaal. In totaal ruim 70% is dus vóór het geheel of gedeeltelijk afsluiten, als
volgt verdeeld: 12 inzenders (=52,2%) kiezen voor afsluiting gedurende het hele jaar en 4 (=17,4%)
geven de voorkeur aan een periodieke afsluiting.
Waar geen enkele verdeeldheid over bestaat, is de wens dat de weg het jaar rond behalve voor ontheffinghouders ook open moet blijven voor voetgangers, fietsers, rolstoelen/scootmobielen: hier is de
score 100% – vanzelfsprekend met inbegrip van degenen die toch al vinden dat er helemaal geen
afsluiting plaats zou moeten vinden.
In die laatstgenoemde groep is de meest genoemde reden dat men er geregeld gebruik van maakt voor
woon/werkverkeer of familiebezoek. In dat kader is d.m.v. Google Maps bekeken wat het verschil in
afstand is vanaf de Dam in Ravenswoud tot de rotonde Dorpsstraat/Tonckensweg bij Haule. Via de
weg door het Fochtelooërveen en de Rendijk is dat volgens Google Maps 11,1 km (in 17 minuten met
de auto af te leggen), terwijl de route via de dorpskern van Fochteloo 12,7 km lang is (16 minuten).
Verschil 1,6 km per rit extra, maar wel met een minuut tijdwinst. Voor wie regelmatig naar Veenhuizen moet is het verschil natuurlijk (iets) groter, namelijk 3,3 km en 2 autominuten extra per rit via
Fochteloo.
Overigens is het huidige gemotoriseerde verkeer door het Fochtelooërveen niet of nauwelijks te
onderscheiden naar recreatief of ander gebruik. Voor recreanten zouden er parkeervoorzieningen aan
beide zijden kunnen komen, vanwaar zij zich wandelend – of met de meegebrachte fietsen – verder
het gebied in kunnen begeven. Wat het niet-recreatieve verkeer zou betekenen voor de verkeersdrukte
in de bebouwde kom van Fochteloo is echter lastig in te schatten. Dit zal wellicht pas achteraf kunnen
worden afgeleid uit verkeerstellingen vóór en na de omvorming.
Voor liefhebbers van statistieken wordt ook de geografische verdeling van de 23 reacties vermeld, nl.
Bokslootsweg: 1, Compagnonsweg: 7, Lycklamavaart: 3, Meester Lokstraat: 7, Veenwijksweg: 5 stuks.
Daarmee zijn alle straten van het dorp vertegenwoordigd, inclusief het buitengebied.
Het ingediende (en vrij grote) bestand is beschikbaar voor wie het geanonimiseerde resultaat van deze
enquête in detail wil bekijken. Mail naar plbelang-secr@ravenswoud.nl en we sturen het graag naar u toe.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Appelscha e.o.
Van het bestuur

Tegen het einde van het vorige jaar zijn we met optimisme begonnen met het opstellen van een
conceptjaarprogramma voor 2021. Maar helaas mogen en kunnen we op dit moment nog niet
aangeven wanneer er weer ruimte komt om iets te organiseren. We volgen hierbij de richtlijnen en
laten het u weten wanneer en wat er weer mogelijk is via de media en of volgende dorpskrant.
Achter de schermen zijn de vele vrijwilligers van de diverse werkgroepen in kleine groepjes of alleen
aldoor aan de slag met het uitzoeken van informatie, het opknappen van de Hoolten Klinte, het
Openluchttheater, het uitzoeken en op onderwerp brengen van de ingeleverde boeken/platen,
uitzoeken van fotomateriaal voor de kalender voor 2021, etc.
Boeken of platen over? Denk aan de HVA!

Mocht u boeken, platen, CD’s, DVD’s, puzzels e.d. over hebben en aan de HVA beschikbaar willen
stellen, dan kunt u in Ravenswoud contact opnemen met fam. Mulder (433 249), Meester Lokstraat
22. Zodra we weer een markt mogen organiseren ligt het in de planning voor de komende jaren om
elk kwartaal een weekend hieraan te wijden. We danken u allen voor het aanleveren van de boeken,
platen e.d.
20 jaar Historische Vereniging

Op 13 april 2021 is het 20 jaar geleden dat Johan Oosterloo, Koert Vondeling en Henk Jongsma het
initiatief namen om een historische vereniging op te richten. Via een advertentie in de krant wordt
gezocht naar belangstellenden die zich bij het plan willen aansluiten. Op de eerste bijeenkomst komen
twintig geïnteresseerden af. Direct wordt een bestuur gekozen met Jongsma als voorzitter. Drie
maanden later is de officiële oprichting van de HVA een feit.
Dat er behoefte is aan een historische vereniging in Appelscha blijkt meteen na de oprichting, als in
rap tempo het ledenaantal groeit. ‘In 2003 hadden we al 672 leden’, vertelt Henk Jongsma. ‘Op het
hoogtepunt in 2011 zaten we op 950 leden. Daarvan woonden er 250 buiten Appelscha.’
Het ledenaantal schommelt nu rond de 830.
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Besturen: W IE doet W AT in Ravenswoud?
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

IBAN: NL14 RABO 030 352 4928

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858
Renée Hulzinga
433 020

plbelang-voorz@ravenswoud.nl
plbelang-secr@ravenswoud.nl
plbelang-penn@ravenswoud.nl

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
vacature

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl

(06) 1323 7262
–

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
–
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
–
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
André Berghout
(06) 2691 8554
Activiteitencommissie
Miranda Berghout (06) 5587 7347

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

adm.dewyken@gmail.com
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Diverse contactpersonen:

Politie: Wijkagent

Geert Bos

(06) 5205 7247

Coördinator WABP-groep
Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Website Ravenswoud
Werkgroep Duurzaamheid
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Hans Meijer

750 857

whatsappravenswoud@gmail.com

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Samantha van der Sluis
Coos Salomé

512 740
432 901
431 437
432 196

arianenfemmie@ziggo.nl
roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
webmaster@ravenswoud.nl

853 672

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172
Sietske Westerhof (06) 8319 9619


geert.bos@politie.nl

j.a.salome@home.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
s.westerhof@natuurmonumenten.nl
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De doorgeefpen
Wij zijn André en Miranda Berghout. Samen met onze 3 kinderen
Lotte (11 jaar), Jasmijn (9 jaar) en Daniel (6 jaar) wonen wij sinds
december 2017 met heel veel plezier aan de Compagnonsweg in
Ravenswoud. Het was voor mij altijd al een droom om wat meer
buitenaf en dichtbij de natuur te wonen. In 2008 hebben wij een
poosje in Zwijndrecht gewoond waar mijn man vandaan komt. Daar
werd ik gillend gek van de drukte en de krappe leefomgeving. Hier is
onze dochter toen geboren. We woonden op een flatje 4-hoog zonder
lift. Wat hebben we een boel gesjouwd met boodschappen en onze
dochter.
Toen mijn man klaar was met zijn studie zijn we naar Oosterwolde verhuisd. Hier hebben we 8 jaar
gewoond in een huurwoning en zijn onze andere 2 kinderen geboren. We hadden al een poosje
rondgekeken naar een koopwoning maar het was het elke keer niet wat we zochten. Totdat er een
huis hier in Ravenswoud te koop kwam te staan. We hebben snel een afspraak gemaakt voor een
bezichtiging in de ochtend. Die middag hebben we een bod uitgebracht en ’s avonds kwam het goede
nieuws dat dit was geaccepteerd. Daarna is alles heel vlot gegaan en kregen we begin december de
sleutel van ons droomhuis! Na 2 weken geklust te hebben kon de verhuiswagen worden gevuld om
naar ons nieuwe stekkie te gaan.
Onze kinderen zitten op de Mandebrink in Appelscha op school. Dit is allemaal ontzettend goed
verlopen en ze maakten snel veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. De kinderen hebben het enorm
naar hun zin en genieten volop van de ruimte en rust die Ravenswoud met zich meebrengt.
Onze dochter Lotte zit op zwemmen en turnen. Jasmijn doet ook aan wedstrijdzwemmen en zit bij de
volleybal in Appelscha. Onze jongste, Daniel, is niet weg te slaan bij de bal en is na zijn zwemdiploma
gelijk op voetbal gegaan. Verder mogen ze graag
buiten spelen en ravotten.
André werkt bij de Bosberg in Appelscha als kok.
Hij houdt van gezelschap en leuke dingen doen
met de familie. Helaas woont zijn familie niet in
de buurt en zodra de mogelijkheid zich voordoet
mogen we graag even een weekje weg om bij hun
op bezoek te gaan.
Zelf ben ik werkzaam in Oosterwolde bij de
Trekpleister als assistent filiaalmanager. Ook als
het weer mag kun je mij vinden bij de
thuiswedstrijden van SC Heerenveen achter de
tap bij Nieuw-Noord. In mijn vrije tijd mag ik
graag sporten en het liefst van allemaal duik ik
graag het water in om banen te zwemmen.
Wij geven de pen door aan onze overburen Henk
en Gretha Reinders.
❖❖❖
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Vragen, zorgen, of hulp nodig?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben
ervoor gezorgd dat het leven van veel mensen er
anders uitziet. Kom je er zelf niet uit?
Bij vragen, zorgen of als je hulp nodig hebt kan je
terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf.
Wij helpen je verder of helpen je om de juiste hulp in te schakelen.
Je kan bij het Gebiedsteam voor verschillende onderwerpen terecht, zoals vragen over geld of
opvoeden.
Denk bijvoorbeeld aan:
● Ik heb mijn baan verloren tijdens de coronaperiode. Ik heb nu elke maand te weinig geld om
rond te komen, waardoor ik in de schulden kom. Wie kan mij helpen?
● Door de coronamaatregelen kan mijn werk en de opvoeding van de kinderen lastig combineren.
Wat kan ik doen?
● De sfeer thuis is heel gespannen. We hebben thuis vaak ruzie. Wat kan ik doen?
● Ik zit niet lekker in mijn vel en voel mij vaak leeg en eenzaam. Wat kan ik doen?
● De buren maken veel ruzie. Ik weet niet wat ik moet doen. Wie kan mij hierbij helpen?
Neem contact op via:

●
●
●

Telefoonnummer
E-mail
Bereikbaar

:
:
:

(0516) 820 100
info@gbtoost.nl

op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur.

Bel naar Veilig Thuis, ook als je twijfelt

Als je je zorgen maakt over iemand in je naaste kring, zoals een vriend, een collega, een buurman of
-vrouw of kind, kun je ook bellen of chatten met Veilig Thuis. Je kunt je zorgen over huiselijk geweld,
kinder- of ouderenmishandeling, een vechtscheiding of seksueel geweld delen met Veilig Thuis, ook
als je twijfelt. Zij kunnen dan met je meedenken wat te doen.
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar:
● Bel (0800) 2000.
● De chat is bereikbaar van 09:00–22:00 uur: https://www.veiligthuisfriesland.nl/ .
❖

Meedenken over de toekomst van Ooststellingwerf?
Vul de online enquête Omgevingsvisie in!

Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere betrokkenen werken
we aan een Omgevingsvisie voor Ooststellingwerf. In verschillende digitale bijeenkomsten hebben we
met hen gepraat over hoe Ooststellingwerf er in de toekomst uit moet zijn.
Wilt u ook meedenken, maar behoorde u niet tot een van de bovengenoemde groepen?
Ga dan naar www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl en vul de enquête in.
Hierin kunt u aangeven wat volgens u Ooststellingwerf bijzonder maakt om te wonen, werken,
ondernemen en recreëren. Wat moet beslist behouden blijven en wat ziet u er graag bij komen? Laat
het ons weten door de enquête in te vullen.
Alle informatie over de Omgevingsvisie Ooststellingwerf staat op bovengenoemde website.
❖❖❖
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(Bericht van Buurtbemiddeling Ooststellingwerf)

Top-3 van burenruzies
1. Geluidsoverlast

De buren maken veel lawaai. Bijvoorbeeld omdat ze slaan met deuren,
schreeuwen, gillen, harde muziek draaien of de televisie op een hoog
geluidsniveau zetten. Ook stampen op de trap of de laminaatvloer,
lawaai van gereedschappen bij nacht en ontij, klussen op zondag of
muziekinstrumenten zijn bron van ergernissen. En wat te denken van bedgeluiden of het geronk van
brommers of motoren buiten of in de schuur.
Bespreek uw probleem met de buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast
veroorzaken. Maak duidelijke afspraken.
Suggesties:

–
–

Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Denk aan (andere) vloerbedekking,
gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingvrij ophangen van speakers. Bekijk de
tips op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (www.nsg.nl ).
Helpt een goed gesprek niet? Vraag dan of andere buren ook overlast hebben, zodat u misschien
samen actie kunt ondernemen. Vraag dan hulp van Buurtbemiddeling en/of meld uw klacht bij
de verhuurder of de politie.

2. Bedreiging / treiteren / verbaal geweld

Een lange reeks ergernissen die met communicatie of het gebrek daaraan te maken hebben. U kunt
niet met een normale manier met de buren praten en ze boezemen u zelfs angst in. Ze ontploffen bij
het minste of geringste en trekken zich nergens wat van aan. Ze spugen, roddelen, vloeken en
schelden. Of ze groeten niet, voelen zich heel wat en kijken op u neer. Ook komt het voor dat buren
eerst goede vrienden zijn en door een verandering (bijvoorbeeld de nieuwe vriendin van de buurman)
ineens tegenover elkaar staan.
Suggesties:

–

–
–

Ook al is het moeilijk, probeer toch in gesprek te gaan. Blijf zelf rustig, ga zeker niet terugschelden en ga op tijd weg als het gesprek uit de hand dreigt te lopen.
Iedereen communiceert op een andere manier. Soms zeggen mensen in het vuur van hun emoties
dingen die ze eigenlijk niet zo sterk bedoelen. Oordeel daarom niet te snel.
Een goed gesprek lukt echt niet en u heeft last van het gedrag van de buren? Onderneem dan
actie. Wachten tot het vanzelf overgaat, werkt meestal niet. Vraag de hulp van Buurtbemiddeling
en/of meld uw klacht bij de verhuurder of de politie.

3. Problemen met de tuin /erfafscheiding

De tuin zorgt regelmatig voor burenruzies. De schutting is een berucht voorbeeld. Die wordt
vernield, zonder overleg weggehaald of hij valt om en overleg over een oplossing is niet mogelijk.
Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, schaduw van bomen of hagen, zonder overleg
snoeien bij de buren, vallende bladeren en bomen die te veel schaduw geven. En wat te denken van
schuurtjes in de tuin, belemmering van uitzicht, zonneschermen, bladeren van de boom van de buren
in de tuin.
Suggesties:

–

–
–

–

Bespreek uw probleem met de buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast
veroorzaken.
Onderzoek wat precies de regels zijn voor bomen, schuttingen, heggen en andere
tuinafscheidingen.
Heeft u last van overhangende takken? Vraag de buren dan vriendelijk om die te snoeien. Leg uit
waarom u dat graag wilt, zodat de buren uw verzoek begrijpen. Overigens moet u de buren wel in
uw tuin laten als dat voor het snoeien nodig is. Willen de buren niet meewerken? Misschien mag
u dan zelf de takken snoeien!
Willen de buren niet samen met u een schutting plaatsen? Zet er dan een op uw eigen grond
neer. Bij het Kadaster kunt u eventueel navragen waar de erfgrens precies loopt.

Buurtbemiddeling: (06) 5435 0855, (0516) 567 220 of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl .

Buurtbemiddeling is gratis, werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt.
Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een
oplossing te vinden.
Kijk voor meer voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op
www.overlastadvies.nl .
❖❖❖
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(ingezonden mededeling)

Scala: Activiteiten voor jongeren
van 12 t/m 25 jaar
In deze tijden van lockdown en coronamaatregelen
ervaren veel jongeren verveling en/of stress.
Wij (buurtsport en jongerenwerk) maken ons hier
zorgen over en willen hier graag een positieve impuls
tegenoverstellen.
Daarom organiseren wij allerlei sportieve en nietsportieve (online) activiteiten waaraan de jongeren
gratis mee kunnen doen. Ter info: sportieve
activiteiten zijn momenteel nog steeds mogelijk voor
jeugd t/m 17 jaar.
Deze activiteiten promoten wij via de nieuwe
Activiteiten WhatsAppgroep.
Jongeren van 12 t/m 25 jaar kunnen lid worden van
de appgroep door de hiernaast afgebeelde QR-code
te scannen – of via deze link:
https://chat.whatsapp.com/JId2d1Z6dWHBfW1hGXvmnk

Deelnemers krijgen in deze hoofdgroep regelmatig
informatie over alle verschillende activiteiten. Als ze
aan een activiteit willen meedoen, dan worden ze weer lid van een subgroep per activiteit.
In iedere groep zit begeleiding van buurtsport en/of jongerenwerk om alles in goede banen te leiden.
Tot dusverre zijn er al ruim 40 jongeren aangemeld in de groep, wij zouden dit graag nog verder
uitbreiden zodat we zoveel mogelijk activiteiten kunnen ondernemen!
.

.

Luchtruimherzieningsplan
Verandering in het luchtruim

Meer ruimte in het luchtruim en minder hinder op
de grond. De Rijksoverheid werkt aan een integrale
herziening van het Nederlandse luchtruim. Want
het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt.
Eén van de dingen die wordt voorgesteld in het plan ‘ontwerp Luchtruimherziening’ is om het militair
oefengebied (straaljagers, gevechtshelikopters en drones) boven de provincie Friesland, Groningen en
Drenthe uit te breiden. Deze uitbreiding zorgt er mogelijk voor dat er ook boven onze gemeente
gevlogen kan gaan worden. Meer hierover kunt u lezen op de website www.luchtvaartindetoekomst.nl .
Mogelijkheid om een zienswijze in te dienen

Tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld. Dat kunt u
doen via de website www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening .
Online-bijeenkomsten en papieren documenten
Op de website www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening vindt u wanneer er online bijeenkomsten

zijn over dit onderwerp; tevens ziet u daar waar u de papieren documenten kunt bekijken.
❖❖❖
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Puzzelpagina
De juiste oplossing van de 5e puzzel van vorig jaar luidt KLAVECIMBEL. Er kwamen 6 goede oplossingen binnen, waarmee de einduitslag voor 2020 bezegeld werd. Zie hiervoor pagina 7.
Dankzij de welwillende medewerking van dorpskrant Yn ’e Line te Tytsjerk kunnen we u ook dit jaar
weer uitdagen. De competitieopzet blijft onveranderd: elke goede oplossing levert een punt op.
Daarnaast worden er per keer 3, 2 of 1 bonuspunten gegeven voor de eerste drie indieners van een
goede oplossing: datum en tijdstip van het mailtje is daarbij maatgevend.
Per huishouden is één oplossing per keer toegestaan. De puzzels mogen in de loop van het jaar door
verschillende personen uit hetzelfde huishouden worden ingestuurd; de resultaten over het hele jaar
worden dan gebundeld. Vermeld daarom naast de naam ook altijd het adres van de inzender!
Ook voor 2021 stellen we weer een smakelijke prijs beschikbaar voor degene die over het hele jaar de
meeste punten heeft gescoord.
Mail uw eindoplossing naar redactie-dewyken@ravenswoud.nl .

Met dank aan Dorpskrant Yn ’e Line, Tytsjerk
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