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Uitnodiging informatiebijeenkomst

project dorp, landschap en
biodiversiteit oldeholtpade

Beste inwoner van Oldeholtpade,

Een groene omgeving is prettig om in te wonen en te werken. Samen met jou willen wij het groenste dorp 
van Friesland nog aantrekkelijker maken met aandacht voor het landschap en de biodiversiteit. Daarom 
nodigt gemeente Weststellingwerf jou, mede namens het Plaatselijk Belang Oldeholtpade en de Vogelwacht 
Oldeholtpade e.o., uit voor een informatieavond. Tijdens de informatieavond vertellen we je meer over 
het project Dorp, landschap en biodiversiteit Oldeholtpade. Ook lichten we toe hoe het landschap rond 
Oldeholtpade is ontstaan. Daarnaast presenteert de groencommissie van Oldeholtpade het biodiversiteitplan 
voor het dorp.

Uitnodiging informatieavond

Je bent van harte welkom op de informatieavond op 
dinsdag 14 september óf donderdag 16 september. 

Waar?        Café “De Rustende Jager” 
  Hoofdweg 162, 8474CL Oldeholtpade
Hoe laat?  20.00 tot 22:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur

Meld je aan via www.weststellingwerf.nl/oldeholtpade.
Aanmelden voor de informatie is verplicht en kan 
tot en met 5 september 2021.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, krijgt iedereen 
die niet uit hetzelfde huishouden komt een zitplek op 1,5 meter afstand. 
Hierdoor is er beperkt ruimte in de zaal. Daarom worden er twee 
informatieavonden georganiseerd. 



Project Dorp, landschap en biodiversiteit 

Oldeholtpade

Met het project Dorp, landschap en biodiversiteit Oldeholtpade 
willen we samen met inwoners zorgen voor minder stenen en meer 
streek eigen soorten beplanting op erven en tuinen, langs wegen 
en paden en op openbare plekken in het dorp. Bijvoorbeeld door 
bloemenmengsels te zaaien, voorjaarsbloembollen te planten en 
nestkasten op te hangen. Een groener ingericht dorp zorgt ervoor 
dat:
•  De biodiversiteit vergroot. Dit trekt meer insecten en vogels aan. 

Zij zorgen voor een natuurlijke bestrijding van plaagdieren, zoals 
de eikenprocessierups.

•  Er meer verkoeling is tijdens warme zomerdagen.
•  Regenwater bij extreme regenbuien beter kan weglopen.  

Zo voorkomen we wateroverlast.

Hoe kun je meedoen aan het project?

•  Je kunt met een kleine bijdrage planten en materialen voor 
jouw erf of tuin bestellen. Bijvoorbeeld een haag, bomen, 
hoogstamfruitbomen, bloembollen, nestkasten en insectenhotels. 
Wil je hier aan meedoen? Dan dien je een bestelformulier in te 
vullen. Je ontvangt dit formulier tijdens de informatieavond. Je kunt 
het bestelformulier t/m 24 oktober digitaal inleveren door te mailen 
naar w.wapstra@weststellingwerf.nl.

•  Je kunt ook meedenken met de groencommissie van Oldeholtpade. 
Heb je ideeën en/of wil je actief meewerken? De groencommissie 
zoekt nog enthousiaste inwoners die de plannen bedenken 
en organiseren. Je kunt je hiervoor aanmelden tijdens de 
informatieavond.

Contactgegevens

Kun je niet aanwezig zijn maar wil 
je wel meedoen met het project? 
Neem dan contact op met de 
gemeente Weststellingwerf:
Rudolf Jongsma
r.jongsma@weststellingwerf.nl. 

Het bestelformulier is ook af te
halen bij het Plaatselijk Belang
Oldeholtpade:
Wim Halsema 
G.F. Vosstraat 8

Leo Westenbroek 
Hesselinghstraat 9A

Voor vragen over het project kun je 
ook contact opnemen met Rudolf 
Jongsma.

www.weststellingwerf.nl/oldeholtpade


