Burgerjaarverslag 2019
Ieder jaar maak ik een jaarverslag voor
de inwoners van de gemeente Opsterland.
We noemen dit ons Burgerjaarverslag.
Hierin blikken we terug op de kwaliteit
van onze dienstverlening en onze
werkwijze in 2019. Ook laat ik een
aantal hoogtepunten zien, want er
gebeurde weer veel moois in het
afgelopen jaar.
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geworden door
naturalisatie.
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Terwispel Lippenhuizen
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De Fairtradestatus
moet in november
2020 voor 2021 en
2022 opnieuw aangevraagd worden.
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Alle klachten
zijn informeel
afgehandeld waarvan
20 met een passende
oplossing.

1

huisartsenpraktijk

In 2019 waren
er 29 klachten.

Femke Kok uit
Nij Beets ontving
een sportpenning voor
haar uitzonderlijke
presentatie tijdens de
het wereldkampioenschap
allround schaatsen
voor junioren.

Fietsendiefstallen
daalden in 2019
met 42% t.o.v.
2018.

LDODK stond
eind 2019 aan
kop in de Korfbal
League.
Verkeersongevallen met
letsel: 36.
Een stijging van
28% t.o.v.
2018.

Verkeersongevallen
met dodelijke
afloop: 1
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Sinds 2015 draagt de gemeente Opsterland
het Fairtrade label.
In 2019 werden er zes
nieuwe certificaten
uitgereikt aan:
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We werken samen
waar dat een meerwaarde heeft.
In 2019 deden
we dat:
Regionaal in
Zuidoost Friesland
met gemeenten,
provincie en het
waterschap

In OWO-verband
met Ooststellingwerf en Weststellingwerf
Met 22 grote
plattelandsgemeenten in het
P10-netwerk

Senna Hof uit
Gorredijk behaalde
de 2de plaats in de
10kamp voor de beste
Nederlandse zwemmers
in de leeftijd van
12-13 jaar.
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Woninginbraken daalden
in 2019 met 11%
t.o.v. 2018

Rugbyclub
De Wrotters heeft
jeugdleden die in
nationale selecties
spelen.

Sportieve prestaties

Veiligheid

In 2019 was het
aantal Burgernet
deelnemers 3.166.
In 2018 waren
dat er 3.185
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Meldingen
jeugdoverlast is
in 2019 met 6%
gedaald t.o.v.
2018.
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‘Het is een nek-aannekrace stem voor
Opsterland wandelgemeente van
het jaar’
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Nij Beets

In 2019 waren er:
• 35 paren die hun 60-jarige
huwelijk vierden
• 3 paren die hun 65-jarig
huwelijk vierden
• 3 inwoners die 100 jaar
zijn geworden
• 3 inwoners die 101 jaar
zijn geworden
• 3 inwoners die 102
jaar zijn geworden
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Aantal inwoners
01-01-2019: 29.725
31-12-2019: 29.722
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We gaven
3.611
rijbewijzen
uit.

We gaven 861
paspoorten en 1.322
Nederlandse
identiteitskaarten.
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Inwoners
Gemeenteraad

Jubilea

Verstrekte producten

In 2019 hadden
we 309.286 unieke
bezoekers op
www.opsterland.nl

De meest bezochte pagina’s zijn:
1. Contact en openingstijden
2. Officiële bekendmakingen
3. Milieustraat en brengpunt groenafval
4. Paspoort, rijbewijs en uittreksels
5. Wonen, bouwen en verhuizen

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

