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Oosterwolde, 15 februari 2017 

 
Langer ‘liken’ op activiteiten 500 jaar Ooststellingwerf 
 
Door het grote aanbod van aangemelde activiteiten en het grote aantal aanmeldingen van 
afgelopen week is besloten om de datum tot wanneer iemand een activiteit kan waarderen te 
verlengen. Tot 15 februari kon men namelijk subsidie aanvragen voor een activiteit die in het 
kader van 500 jaar Ooststellingwerf wordt gevierd. Tot en met diezelfde datum konden 
inwoners de activiteiten ook waarderen met een ‘like’. Nu kan iedereen tot en met 28 februari 
hun waardering geven op www.500jaarooststellingwerf.nl/activiteiten.  
 
Veel activiteiten 
“Er zijn vele initiatieven bij gekomen deze laatste week. Om iedereen in de gelegenheid te 
stellen om likes te werven voor zijn of haar activiteit en om de inwoners meer tijd te geven 
om uit alle aangemelde activiteiten hun favoriet te kiezen en te liken, hebben we besloten om 
alle likes tot en met 28 februari mee te nemen in de subsidieverdeling,” vertelt projectleider 
Nienke Jongstra.   
 
Subsidieverdeling 
Inmiddels staat de teller al op 53 initiatieven. Door de deadline van de waarderingen op te 
schuiven krijgen inwoners meer kans om hun waardering te laten blijken, waardoor een 
eerlijker beeld ontstaat van welke activiteit echt door de meeste mensen gewild is. Naast het 
aantal likes wordt er bij de subsidieverdeling onder andere ook gekeken naar de verdeling 
van de feesten over de dorpen, het aangevraagde subsidiebedrag en de link met 500 jaar 
Ooststellingwerf. De verdeling van de subsidie wordt 15 maart bekend gemaakt.  
 
Na de deadline 
Het is nog steeds mogelijk om activiteiten aan te melden op www.500jaarooststellingwerf.nl. 
Het is alleen niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen, de financiering moet de 
aanmelder dan zelf regelen. Door activiteiten te verbinden aan 500 jaar Ooststellingwerf 
komt deze op de website te staan en daarmee ook op de activiteitenkalender.  
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