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OOSTERWOLDE Het aantal co-
ronabesmettingen looptweer op.
Metname indeBiblebelt,waar de
vaccinatiegraad lager ligt dan in
andere regio’s, stijgt de hoeveel-
heid positieve coronatestuitsla-
gen haast explosief. Staphorst
meldt een stijging van 173 pro-
cent ten opzichte van de week er-
voor.
Friesland doet het beter. Voor de
vierde week op rij zijn de Friese
coronabesmettingen vorige
week beperkt gedaald van 529
naar 499. Landelijk gezien was
Frieslandde enigeprovinciewaar
de cijfers daalden. Weststelling-
werf telde zondag één positief ge-
teste inwoner, Ooststellingwerf
twee.
De Stellingwerven behoren dan
ook tot de gebieden in Friesland
waar de meeste mensen gevacci-
neerd zijn.
In de gemeenteWeststellingwerf

is in de levenstijdsgroep vanaf 18
jaar nu 81% van de bevolking vol-
ledig gevaccineerd tegen corona.
Verder wacht nog 1% op de twee-
de prik. In de leeftijdsgroep van
12 tot 18 jaar is 50% volledig ge-
vaccineerd.Daarwachtnog6%op
de tweede prik.
In Ooststellingwerf is 80% boven
de 18 jaar volledig gevaccineerd
en wacht nog 2% op de tweede
prik,. En tussen 12 en 18 jaar is
55% volledig gevaccineerd en
wacht nog 5% op de tweede prik.
Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) regi-
streerde in de afgelopen week
15.742 positieve tests, gemiddeld
bijna 2250 per dag. In de week er-
voor waren er 11.557 nieuwe ge-
vallen. Opweekbasis is het aantal
positieve tests met 36 procent ge-
stegen. Dat is de snelste toename
sinds 19 juli, de piek van de vier-
de golf. ■

Stellingwerven doen het
relatief goed in coronastrijd

DONKERBROEK B & W wil de
bouwmogelijkheden in het ge-
bied ‘Donkerbroek-West’ iets ver-
ruimen. Het gaat om tweewonin-
gen. Alleen kan dat niet binnen
het bestaande bestemmingsplan.
Voor het zuidelijk deel van Don-
kerbroek West is een nieuw plan
nodig.
Dit plangebied is gelegen aan de
rand van Donkerbroek. De gron-
den zijn momenteel deels be-
bouwdmet woningen. Daarnaast
kunnen er nog enkele woningen
worden gebouwd. De onbebouw-
de gronden zijn al bouwrijp ge-
maakt. Daar kunnen tweewonin-
gen meer worden gebouwd, dan
de vijf die mogelijk zijn op grond
van het bestemmingsplan ‘Don-
kerbroek West’.
In het voorliggende bestem-
mingsplan kunnen er in het plan-
gebied vier woningen als twee-
onder-een-kap en drie vrijstaan-
de woningen worden gebouwd.
De ontsluiting van het plange-
bied vindt plaats via de Oude
Tramweg en de Posthuisweg.
‘Vanuit stedenbouwkundig oog-
punt wordt de zuidwestelijke
dorpsrand (gezien vanaf de N381)

daarmee netjes afgerond. Nu is er
nog een lege hoek naast de al ge-
bouwdewoningenaanwezig en is
er zicht op een achtererfgrens,
terwijl het de bedoelingen is om
voortuinen aan de weg te zien.’
Op basis van woningbouwafspra-
ken met de provincie kan de ge-
meente uit een zogeheten ‘reser-
vepot’ nog twintig woningen
bouwen. Dit zijn twintig wonin-
gen die alvast ingezet kunnen

worden omdat de verwachting is
dat niet alle voorgenomen wo-
ningbouwplannen ook daadwer-
kelijk gebouwd worden. Van die
twintig woningen komen er dus
twee in Donkerbroek, mist de ge-
meenteraad dat ook een goed
idee vindt. Het is volgens het col-
lege geen stedelijke ontwikke-
ling. Dat betekent dat er geen
sprake is van een MER-beoorde-
lingsplicht. ■

De twee bewuste kavels in de zuidwesthoek van het plangebied
(met rode stip). Gemeente Ooststellingwerf

Extra woningen in Donkerbroek

FOCHTELOO De opening, we-
gens coronamaatregelen in
dorpshuis Et Legien, was tegelij-
kertijd met de jaarlijkse Vrien-
dendag. De Vrienden van Nobilis
werdeneerst bijgepraat door con-
servator Pieter Jonker over de ac-
tiviteiten van het voorbije jaar en
daarna werden de plannen voor
het volgend jaar toegelicht.
Naast tal van nieuwe tentoonstel-
lingenworden er ook vier nieuwe
boeken en drie nieuwe Nobilisca-
hiers uitgegeven door de stich-
ting. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. Pieter Jonker gaf
aan dat het bestuur enorm blij is
met de geweldige inzet van de 27
vrijwilligers en de groei van de
vriendenorganisatie.
In de nieuwe tentoonstelling van
Judith Bouma legt de fotografe
uit Fochteloo een verbandmet de
aquarellen uit de Verkade Al-
bums. Pieter Jonker prees ook
haar inzet voor het centrum voor
prentkunst en zette haar in de
bloemetjes.
Kunstenares Grietje Postma
kreeg het eerste exemplaar aan-

geboden van het nieuwe Nobilis-
cahier dat als catalogus dienst
doet bij haar nieuwe tentoonstel-
ling die tot 13 december in Foch-
teloo te zien is. Het cahier ver-
schijnt in een oplage van 1000
exemplaren.

Vriendenprent
Daarna werd het eerste exem-
plaar aangeboden van de Vrien-
denprent 2021 die door Postma is
gemaakt. De kunstenares bood
een aan aan Roelof en Martha
Dragt uit Oldeberkoop. Het echt-
paar zet zich als vrijwilligers in
voor Nobilis. Vrienden die jaar-
lijks een donatie van minimaal
dertig euro betalen krijgen een
Vriendenprent, een Nobilisca-
hier en uitnodigingen voor alle
openingen en speciale activitei-
ten. Postma gaf een toelichting
op hoe ze deze landschapsprent
in negen drukgangen maakte.

Na de pauze ging de nieuwe le-
zing met PowerPointpresentatie
van Judith Bouma en Pieter Jon-
ker in première over de flora en
fauna van het Fochteloërveen
aan de hand van haar natuurfo-
to’s en aquarellen uit de Verkade
Albums. De eerste helft van dat
nieuwe programma werd uitge-
voerd. Het hele programma, dat
twee uren duurt, is beschikbaar
voor groepen, die op bezoek wil-
len komen, maar Bouma en Jon-
ker zijn ookbeschikbaar omop te
treden voor groepen elders. Zij
verzorgen in het centrum voor
prentkunst drie keer de complete
lezing op 28 oktober, 11 en 25 no-
vember van 10.00 - 12.00 uur.
Aanmelding vooraf is noodzake-
lijk. Het programma gaat door bij
minimaal 10 deelnemers.
Na de lezing verplaatste het ge-
zelschap zich naar het centrum
van prentkunst om de nieuwe

tentoonstellingen te bezoeken
en was er nog even een gezellige
nazit. Erwerden vlot vijf kleuren-
houtsneden van Grietje Postma
verkocht. Er was veel waardering
voor beide exposities. Stichting
Nobilis hoopt op veel bezoek de

komende maanden.
De eerstvolgende activiteiten
zijn de presentatie van het nieu-
we Nobilis-boek over Sierd
Geertsma op zaterdag 13 novem-
ber en de Vrijwilligersdag op 10
december. ■

Vrienden beleven opening dubbelexpo
■Grietje Postma en Judith Bouma tonen werk in centrum voor prentkunst van Stichting Nobilis in Fochteloo

Zestig vrienden van
de Stichting Nobilis
woonden zaterdag de
opening bij van de
dubbeltentoonstelling
van kleurenhoutsne-
den van Grietje Post-
ma en natuurfoto’s
van het Fochteloër-
veen van Judith Bou-
ma.

Judith Bouma, tijdens de ‘Verkade Albums-lezing’ in Et Legien. Anne Westerhof

Judith Bouma (links) en Grietje Postma. Anne Westerhof
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