
Populairste 
bericht en met 
een bereik van:

10.141 

Bereik pagina’s: 
Facebook: 72.364
Instagram: 1.735

 

Volgers 2021: 
Facebook: 2.310
Instagram: 964
Twitter: 3.654

Social media
We werken samen waar 

we kunnen. 
In 2021 deden we 

dat op de volgende 
manier:

Brandweer:
2 mensen hebben 
afscheid genomen 

en 5 mensen 
vierden hun jubileum 

(ze krijgen nog een afscheids-
oorkonde of brandweer-

onderscheiding uitgereikt). 
Door Corona is dit nog 

niet gebeurd.

Samenwerking

In OWO-verband 
met Oost- en 

Weststellingwerf

Voor de corona-
crisis werkten 

we samen met de 
Veiligheidsregio 

Fryslân

P10 het 
netwerk van 

30 plattelands- 
gemeenten.

De meeste 
klachten handelden 

we in overleg
 af met een passen-

de oplossing. 

In 2021
waren er 23 

klachten.

Klachten

We organiseerden met 
dorpsbewoners een groene 

tour in Bakkeveen op de Dag 
van de Duurzaamheid; een 

interactieve duurzame 
tour langs interessante 

hotspots.

Aantal 
verleende 

omgevings-
vergunningen: 

302 

Aantal 
sloopmeldingen: 

304

Aantal 
evenementen-
vergunningen: 

23 

Vergunningen

    

Beste inwoners van Opsterland,

Zoals u gewend bent, ook dit jaar weer een 
burgerjaarverslag. Ik kijk graag met u terug op de kwaliteit 
van onze dienstverlening,  onze werkwijze en wat 
hoogtepunten van het afgelopen jaar, 2021. 
Net als in 2020 stond ook 2021 vooral in het teken 
van corona en het opvangen van de gevolgen voor 
u, Opsterlanders. De coronacrisis heeft een 
enorme impact op ons sociale en economische 
omgeving. Gelukkig ziet het dagelijks leven er 
hier weer een beetje uit zoals voor corona. 
De gemeente heeft de afgelopen twee en 
een half jaar steun gegeven, daar waar ze kon. 
Door bijvoorbeeld steunmaatregelen voor 
ondernemers op de gebieden van belastingen, 
leges en huur van gemeentelijk vastgoed. 

Tot slot, ik spreek graag mijn enorme waardering
uit voor de creativiteit van onze ondernemers, 
de flexibiliteit van onze jeugd en het omkijken 
naar elkaar. Dat was geweldig!

Veel leesplezier!
Ellen van Selm, Burgemeester gemeente Opsterland Veiligheid

De brandweer 
is 154 keer 
uitgerukt. 

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Burgerjaarverslag 2021

We werken samen 
met een aantal 

gemeente in Zuidoost 
Friesland, de provincie 
en het Wetterskip aan 

de Regio Deal

winkels
2

De gemeente 
Opsterland heeft vanaf 
2015 de titel Fairtrade 

gemeente. In 2021 zijn er 
veel inspanningen gedaan 
om de titel te behouden. 

Dit is gelukt! 

We reikten 4 
certificaten 

uit:

Fairtrade

supermarkt
1

overige
1

4% hiervan werd niet 
behandeld. Op 96% werd 

een besluit genomen. 
Dit kan betekenen 

“verleend” of “geweigerd” 
(doorgaans is het aantal 
geweigerde aanvragen 

minder dan 1% per jaar, dus 
verwaarloosbaar).

De raad heeft het 
afgelopen jaar een 

groot deel van het jaar 
digitaal vergaderd.

De gemeenteraad 
telde 21 raadsleden 

verdeeld over 
9 fracties.

GemeenteraadWe reikten 6 KO’s 
uit. Allemaal Lid 
in de Orde van 
Oranje Nassau. 

In 2021 zijn er
71 inwoners

Nederlander geworden 
door naturalisatie 

of optie.

Aantal inwoners 
per 1 januari 
2022: 29.770

Inwoners
14.940

14.849

WETHOUDER 
POSTMA HEFT HET 

ZWAARD BIJ OPENING 
CATERINGBEDRIJF.

Frieschepalen

Siegerswoude

Bakkeveen
Ureterp

Wijnjewoude

Olterterp
Beetsterzwaag

Nij Beets

Terwispel

Hemrik

Lippenhuizen

GorredijkLuxwoude

Langezwaag

Jonkerslân

Tijnje

1.636

3.650
71

4.902

996

840

2.053
1.884

770

1.3231.014
1.547

437

1.046

287

7.314

Evenementen: 
(Oerrock)

theatervoorstellingen, 
iepenloftspul en 

toneeluitvoeringen 
gingen helaas niet 

door of met minder 
publiek.

Een pluim voor onze 
ondernemers in 

coronatijd! Wat werd 
er veel veerkracht 

en creativiteit 
getoond.

Horeca:
verschuiving van de 

eigen zaak naar afhaal. 
Sociale media heeft in 
dit succes een grote rol 

gespeeld.

Sport: verschuiving 
van binnen naar 

buiten sporten. Voor 
kleine groepen werden 

sportlessen aangeboden.
Sportverenigingen werden 

keien in het organiseren 
van wedstrijden in 

coronatijd.

Retail:
verschuiving van 

winkel naar webshop/
afhaal. Voor zowel 

grote als kleine 
bedrijven. Sommige 

bedrijven hadden een 
toonbank gemaakt in de 

deuropening.

Ondernemers en corona

We leverden 640 
paspoorten en 

1.703 Nederlandse identiteitskaarten.

PASPOORT

Verstrekte 
producten

We gaven 
3.237 

rijbewijzen 
uit

L

42 paren 
vierden hun 

60-jarige 
huwelijk

10 paren 
vierden hun 

65-jarig 
huwelijk

3 inwoners 
zijn 100 jaar 
geworden

1 inwoner 101 
3 inwoners 102
1 inwoner 104

Jubilea

• 54 keer voor brand
• 32 keer voor hulpverlening 
•  36 voor autom.brandalarm
•  17 keer voor dienstverlening
•  15 keer voor mileu  

gerelateerde zaken.

Lippenhuizen ging 
tijdens de coronacrisis 

vrijwillig in lockdown na 
schoolsluiting: 'As wy op 
dizze wize de fersprieding 
keare kinne, is in wike in 

lytse opoffering'.

Tijdens de coronacrisis 
startte burgemeester Ellen 
van Selm met wandelingen 

samen met inwoners: 
“Als je loopt, praat je 

gemakkelijker.’’

Bijzondere 
gebeurtenissen

De website 

had in 2021:

97.420 gebruikers

Best bekeken pagina’s
1. Bekendmakingen 

2. Contact 
3. Wonen, bouwen en verbouwen 

4. Gemeenteraad

Digitale 

dienstverlening

Alyda Norbruis 
behaalde een zilveren 

medaille op de 
Paralympische Spelen 
en werd benoemd als 

ambassadeur voor 
Sûn Opsterlân.


