
Omschrijving Opdrachtgevende Gemeente
Werk / levering/ 

dienst
Procedure Contactpersoon

Planning/fase 

aanbesteding 
Opmerkingen

Aanbesteding / marktconsultatie 

financieel pakket
Weststellingwerf Levering Europese aanbesteding g.de.vries@weststellingwerf.nl 3e / 4e kwartaal 2020

https://www.tenderned.nl/tenderned-

web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/7cb8a773c579bf032db8a6

06bd321f84/cid/29554

Inname B- en C- hout Weststellingwerf Dienst
Meervoudig Onderhandse  

Aanbesteding
s.spijksma@weststellingwerf 2e Kwartaal 2020 Ingangsdatum 1 augustus 2020

De gemeente Opsterland gaat re-

integratiedienstverlening voor 

uitkeringsgerechtigden in het kader 

van de Participatiewet (deels) inkopen. 

Het betreft dienstverlening voor zowel 

uitkeringsgerechtigden met zowel een 

korte als langere afstand tot de 

arbeidsmarkt, met als doel hen aan 

een baan te helpen of hun afstand tot 

de arbeidsmarkt te verkleinen.

Opsterland Dienst wander.beijen@opsterland.nl 4e kwartaal 2020

Momenteel vindt nog een verkenning plaats van de te volgen 

inkoopprocedure, daarna volgt nog een officiële aankondiging. 

Mocht u reeds interesse hebben dan kunt u zich melden door op 

een A4 kort aan te geven voor welke doelgroepen u welke 

diensten te bieden heeft en wat u onderscheidt.

Reïntegratiediensten 2019 - 2020 Weststellingwerf Dienst Open House i.massalt@weststellingwerf.nl 

Er zijn periodiek instap 

momenten. Voor info 

zie Tenderned

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159598

Diensten en Leveringen

Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd. 
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Werk / levering / 

dienst
Procedure Contactpersoon

Planning/fase 

aanbesteding
Opmerkingen

Herinrichting van de straat 

Mjumsterwei te Bakkeveen. Betreft 

een deel van de straat binnen de 

bebouwde kom. Omvormen van 

asfaltverharding naar 

elementenverharing en de aanleg van 

RWA rioolstelsel.

Opsterland Werk Meervoudig Onderhands rinze.bargerbos@opsterland.nl 3e kwartaal 2020 

In het coalitieakkoord van de gemeente Opsterland “Brêge nei de 

takomst” neemt het aspect Duurzaamheid een belangrijke plaats 

in. De gemeente Opsterland gaat mede daarom het aspect 

duurzaamheid steeds nadrukkelijker meenemen in haar inkoop. 

In het project herinrichting Mjumsterwei wordt ingezet op het 

gebruik van duurzame materialen en reductie van het 

energieverbruik (CO2 reductie) 

De basiseisen zijn naast ervaring met een werk van vergelijkbare 

aard en omvang:

1. Gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder (CO2 

footprint + kwantitatieve reductiedoelstellingen);

2.  Alle in te zetten transportvoertuigen (licht en zwaar) en 

bouwmachines (zwaar) moeten uitgerust zijn met een minimaal 

een Euro VI motor in combinatie met biodiesel (≥30% non-fossiele 

additief). 

Herstructurering van de wijk de Vlecke 

in Gorredijk (betreft de wegen 

Sjoelstrjitte, deels de Vlecke, deels 

Schansbrug en deels de De Tsjerk 

Hiddes). 

Herinrichting  van wegen en voetpaden 

met elementverharding en de aanleg 

van een gescheiden rioolstelsel.

Opsterland Werk Meervoudig Onderhands frouwke.kuiper@opsterland.nl 4e kwartaal 2020

In het coalitieakkoord van de gemeente Opsterland “Brêge nei de 

takomst” neemt het aspect Duurzaamheid een belangrijke plaats 

in. De gemeente Opsterland gaat mede daarom het aspect 

duurzaamheid steeds nadrukkelijker meenemen in haar inkoop. 

In het project herstructurering de Vlecke wordt ingezet op het 

gebruik van duurzame materialen en reductie van het 

energieverbruik (CO2 reductie) 

De basiseisen zijn naast ervaring met een werk van vergelijkbare 

aard en omvang:

1. Gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder (CO2 

footprint + kwantitatieve reductiedoelstellingen);

2.  Alle in te zetten transportvoertuigen (licht en zwaar) en 

bouwmachines (zwaar) moeten uitgerust zijn met een minimaal 

een Euro VI motor in combinatie met biodiesel (≥30% non-fossiele 

additief). 

Kleinschalige 

onderhoudswerkzaamheden gemeente 

Ooststellingwerf

Ooststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands f.visser@ooststellingwerf.nl 2e/ 3e kwartaal 2020

De opdracht betreft het uitvoeren van kleinschalige 

onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeente Ooststellingwerf 

bestaande onder andere uit het openbreken en herstraten van 

elementenverhardingen en kantopsluitingen. Aanbrengen van 

bermbeveiliging en bermversteviging, grond- en 

funderingswerkzaamheden, het stellen en herstellen van 

straatafwatering en bijkomende werkzaamheden.

Onderhoud slijtlagen 2021 

Ooststellingwerf
Ooststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands f.visser@ooststellingwerf.nl 2e kwartaal 2021

Dit werk betreft het uitvoeren van klein onderhoudswerk aan 

asfaltwegen en het voorzien van slijtlagen op diverse wegen in de 

gemeente Ooststellingwerf.

Aanbrengen betonverhardingen op 

diverse fietspaden en wegen in de 

gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands f.visser@ooststellingwerf.nl 1e/ 2e kwartaal 2021

De opdracht betreft het vervangen van schelpverharding op 3 

fietspaden door een betonverharding en het vervangen van 

elementenverharding op 1 weg in de gemeente.Ooststellingwerf.

Reconstructie Lemsterweg Langelille Weststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands
s.spijksma@weststellingwerf.nl; 

s.deleeuw@weststellingwerf.nl;
mei/juni 2020

De opdracht betreft het vervangen van de varhardingsconstructie 

Lemsterweg in de gemeente Weststellingwerf.

Aanbrengen bermverharding 

Weststellingwerf. Raamcontract 2020 - 

2022

Weststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands m.vanbalen@weststellingwerf.nl 3e/4e kwartaal 2020
De opdracht betreft het aanbrengen van bermverharding op 

diverse locaties binnen de gemeente Weststellingwerf.

Groot onderhoud riolering 2019 Ooststellingwerf Werk Meervoudig Onderhands g.warrink@ooststellingwerf.nl 3e/4e kwartaal 2020

Dit werk bestaat uit het uitvoeren van sleufloze 

renovatiemaatregelen en bijbehorende werkzaamheden. Voor dit 

werk worden specifieke, gespecialiseerde aannemers uitgenodigd 

om in te schrijven.

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

10-7-2020

Werken

* Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.   Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen kunt u contact opnemen met de 

OWO-inkoopkalender 02-05-2019
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