
Presentatie college & coalitieagenda

Op donderdag 27 december presenteerden de (kandidaat-)
wethouders de coalitieagenda 'Trochpakke! Mei elkoar 
foarút'. De coalitieagenda is te vinden op www.noardeast-
fryslan.nl. Op de foto v.l.n.r.: formateur Theo Joosten, 
wethouders Pytsje de Graaf (FNP), Jouke Douwe de Vries 
(S!N), Jelle Boerema (VVD), Theo Berends (ChristenUnie) 
en Esther Hanemaaijer (CDA). 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

CONTACT

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 ma t/m do: 08:30-16:30 uur
 vrijdag: 08:30-12:00 uur
 WhatsApp: 06 12 08 30 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

 Avondopenstellingen alleen burgerzaken
 
 Ferwert en Kollum
 Maandag  09:00 - 12:00
 Dinsdag  09:00 - 12:00
 Woensdag 16:00 - 19:30 
 Donderdag 09:00 - 12:00
 Vrijdag  09:00 - 12:00

 Dokkum
 Maandag  13:00 - 16:30
 Dinsdag  13:00 - 16:30
 Woensdag 13:00 - 16:30
 Donderdag 13:00 - 16:30
 Vrijdag  09:00 - 12:00
   19:00 - 20:30

VERGUNNINGEN

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
 Afspraak maken via (0519) 29 88 88

GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
 Afspraak maken via (0519) 29 88 88

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Blije 
•   Zwarteweg 3, het realiseren van een 

schuur (aanvraag is ontvangen op 21 
december 2018).

n Burdaard
•  Jislumerdyk 16 E, het realiseren van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 20 
december 2018).

n Dokkum
•  Grote Breedstraat 4, het aanbrengen van 

gevelreclame (aanvraag is ontvangen op 
19 december 2018).

•  Grote Breedstraat 44, het vervangen van 
een gasleiding (aanvraag is ontvangen op 
20 december 2018). 

•  Zwaluwstraat 49, het brandveilig in 
gebruik nemen van het pand (aanvraag is 
ontvangen op 21 december 2018).

•  Feije van Heemstrasingel 15-21 en  
Dr Nic. Radbodusstraat 50-60, het 
verstevigen van de galerijen (aanvraag is 
ontvangen op 21 december 2018).

•  Houtmûne 1, het realiseren van een 
prieel (aanvraag is ontvangen op 27 
december 2018).

n Ferwert
•  Gasthuisstraat 4 en 6, het realiseren 

van 2 levensloopbestendige woningen 
(aanvraag is ontvangen op 21 december 
2018). 

n Holwerd
•  Klokstrjitte 4, het verbouwen van de 

woning en het realiseren van een schuur 
(aanvraag is ontvangen op 20 december 
2018).

n Kollum
•  Gysbert Japicxstrjitte 43, het realiseren 

van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 20 december 2018).

•  Hesseweg 6, het (her-)bouwen van 
een woning (aanvraag is ontvangen 26 
december 2018).

n Metslawier
•  Singel 5, het plaatsen van grotere ramen 

en opnieuw voegen van de voorgevel 
(aanvraag is ontvangen op 28 december 
2018).

n Paesens
•  De Buorren 19, het realiseren van een 

schuur/berging (aanvraag is ontvangen 
op 19 december 2018).

n Zwagerbosch
•  Boskdwarswei 11, het plaatsen van een 

tijdelijke woning (aanvraag is ontvangen 
op 30 december 2018).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende of geweigerde 
omgevingsvergunning.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de wel-
standscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. 
Meer informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n Kollumerzwaag
•  Beukerstrjitte 2, het exploiteren van een 

horecagelegenheid met terras (aanvraag 
is ontvangen op 21 december 2018).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit  genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende of geweigerde 
exploitatievergunning

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Dokkum
•  op De Zijl, het organiseren van de ope-

ning van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. 
met proeverij op 1 en 2 februari 2019 
(aanvraag is ontvangen op 20 december 
2018).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van gemeente  
Noardeast-Fryslân maken, ter voldoening 
aan artikel 8.42 van de Wet milieubeheer 
juncto artikel 2.20 van het Activiteiten-
besluit, bekend dat het volgende bedrijf 
maatwerk-voorschriften opgelegd heeft 
gekregen:
n Dokkum
•  Holwerderweg 25 (besluit verzonden op 

28 december 2018). 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn  
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. 

Ook kan een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend als er sprake is 
van een spoedeisend belang. Dit verzoek 
moet in tweevoud, samen met een afschrift 
van het beroepschrift, worden gezonden 
aan de voorzitter van de Rechtbank Noord 
Nederland, Afdeling bestuursrecht,  
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Wannear : tongersdei 17 jannewaris 2019 om 19.30 oere
Wêr : riedsseal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Aginda
• Ynstallaasje en beëdiging nije riedsleden
• Fersyk tapassing koördinaasjeregeling 3.30 Wro foar 
   útwreidingsplannen molkfeehâlderijbedriuw 'Groot Grouw'
• Beneame fan leden fan ferskate kommisjes
• Fêststelle fan ferskate feroarderingen
• Fêststelle Begrutting Noardeast-Fryslân, de 
   mearjierrerûzing en 1e begruttingswiziging
• Belestingbelied 2019

Jo binne fan herte wolkom! Ynrin fan 19.00 oere ôf, kofje as 
tee stiet dan foar jo klear.

Dizze gearkomste is ek te folgjen by streek-
omrop RTV NOF, fia digitaal TV kanaal 20 
by Kabelnoord. Streams op www.rtvnof.nl

Stikken
De stikken binne te finen op: 

riednoardeast-fryslan.nl

Ynformaasje 
Foar ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de tydlik 
riedsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra (0519) 29 88 77,  
s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

IEPENBIERE RIEDSGEARKOMSTE 17 JANNEWARIS

9 januari 2019

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 9 januari 2019

Inzameling oud papier

De data voor de inzameling van het oud papier in 
Noardeast-Fryslân zijn bekend. U vindt ze op de website: 
www.noardeast-fryslan.nl/afval

Gemeentewapen

Tijdens de eerste raadsvergadering 
van Noardeast-Fryslân werd het 
gemeentewapen onthuld. De gemeente 
Noardeast-Fryslân is op 1 januari 2019 
ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, 
Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. 

In het wapen van de nieuwe gemeente zijn de wapens van 
deze drie gemeenten verwerkt. Op de website vindt u een 
uitleg van de elementen van het wapen.


