GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 16 januari 2019
CONTACT

IEPENBIERE RIEDSGEARKOMSTE 'IT POADIUM'
Wannear : tongersdei 24 jannewaris 2019 om 19.30 oere
Wêr
:T
 heaterkerk, Wiesterwei 2, 9143 WJ, Nes
Gemeente Noardeast-Fryslân
De ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân wurdt op dizze
jûn troch de Werkgroep Vitale Waddenkust ynformearre
oer it doel fan de wurkgroep, nammentlik it fersterkjen fan
de leefberens yn de Waadkustregio troch fersterking en
ferbining fan besteande saken en nije inisjativen lâns de
Waadkust. Jo binne fan herte wolkom!

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

Ynformaasje

Avondopenstellingen alleen burgerzaken

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

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		
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
			

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• Hogepol 5, het realiseren van een appartement (aanvraag is ontvangen op 31
december 2018).
• Markt 6, het realiseren van een nieuwe
gas- en wateraansluiting (aanvraag is
ontvangen op 4 januari 2019).
• Dieuwert 5, het uitbreiden van de erker
(aanvraag is ontvangen op 6 januari
2019).
• Grote Breedstraat 18, het vernieuwen
van de winkelpui (aanvraag is ontvangen
op 7 januari 2019).
n Munnekezijl
• Willem van der Ploegweg 1, het wijzigen
van het bestemmingsplan (de aanvraag is
ontvangen op 10 januari 2019).
n Oosternijkerk
• De Buorren 22, het veranderen van de
kozijnen en het gevelpaneel (de aanvraag
is ontvangen op 3 januari 2019).
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.
Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Grote Breedstraat 5, diverse werkzaam-

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

heden aan het pand waaronder het
uitbreiden van de kledingwinkel en het
realiseren van een recreatieappartement
(besluit is verzonden op 8 januari 2019).
n Munnekezijl
• nabij Olde Borchweg 63, het verbreden
van bestaande sloten en dempen van
sloten (besluit is verzonden op 7 januari
2019).

is ontvangen op 9 januari 2019).
VERGUNNINGEN

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 evenementenvergunning.

De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

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

Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Dokkum
• Grote Breedstraat 44, het vervangen van
een gasleiding (aanvraag is vergunningvrij).

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Nauwstraat 1, het oprichten van een
broodjeszaak.

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

n Hantum:
• Stasjonswei 3, het renoveren van de
jongveestal.

Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Dokkum e.o.
• het organiseren van de avondvierdaagse
van 20 tot en met 23 mei 2019 (aanvraag

13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
13:00 - 16:30
09:00 - 12:00
19:00 - 20:30

Vergadering Algemene kamer advies
commissie bezwaarschriften
Op donderdag 24 januari 2019, vanaf
15.15 uur, komt de Algemene kamer van
de adviescommissie bezwaarschriften bij
elkaar. De in die vergadering te behandelen
bezwaarschriften vindt u op
https://noardeast-fryslan.nl/adviescommis-

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

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

sie-voor-bezwaarschriften en op
https://dantumadiel.frl/adviescommissievoor-bezwaarschriften
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met gemeente NoardeastFryslân, team JS (0519) 29 88 88.

BEDANKT
Op ons afscheid als burgemeestersechtpaar op 12 december j.l. zien wij met grote
dankbaarheid terug. Hartverwarmende reacties, wensen, dankwoorden, kaartjes,
geschenken, mochten we in ontvangst nemen. De periode die ik als burgemeester
van Kollumerland c.a. mocht afsluiten, kreeg daardoor een gouden randje.
Dat de gemeenteraad van Kollumerland c.a. mij benoemd heeft tot ereburger van
Kollumerland c.a. was de kroon op mijn werk.
Iedereen hartelijk dank voor dit onvergetelijk en feestelijk afscheid.
Oudwoude, januari 2019
Angelika Bilker-Steiner
Bearn Bilker
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KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Over de belastingjaren 2017 en 2018 heeft het Noordelijk Belastingkantoor de
verzoeken om kwijtschelding voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel
en Kollumerland c.a. in behandeling genomen. De gemeente Noardeast-Fryslân
handelt met ingang van 1 januari 2019 de verzoeken om kwijtschelding zelf af.
Voor u betekent deze verandering het volgende:

Ondernemersavond
30 januari,19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Dokkum
Op woensdag 30 januari organiseert de gemeente Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel in samenwerking met de ONOF (Ondernemers Federatie
Noordoost Fryslân) een ondernemersavond voor loonbedrijven uit
de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en
Tytsjerksteradiel.
Tijdens deze bijeenkomst zal u welkom geheten worden door wethouders
van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Team Inkoop zal vervolgens het
nieuwe selectieproces van Werken voor Loonbedrijven van de gemeente aan
u uitleggen. Vervolgens is er volop gelegenheid om vragen te stellen en te
netwerken. Graag nodigen wij u uit voor deze ondernemersbijeenkomst.
Programma
18.45 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkom
Uitleg selectieproces van Werken voor Loonbedrijven
Netwerkborrel

Aanmelden kan via inkoop@noardeast-fryslan.nl. We hopen u te zien op
woensdag 30 januari!

U heeft over de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 en/of 2018 geen
uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek ontvangen.
U hoeft geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke belastingen
2017 en/of 2018 waarvan het verzoek om kwijtschelding nog in behandeling
is. U hoeft ook geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke
belastingen 2019. Voorafgaand aan de aanslagoplegging van 31 maart 2019
stuurt de gemeente u een brief waarin wordt aangegeven of u recht heeft op
geautomatiseerde kwijtschelding 2019. Ook wordt u in deze brief geïnformeerd
over het niet eerder afgehandelde kwijtscheldingsverzoek.
U heeft over de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 en/of 2018 een
uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek ontvangen.
U hoeft geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke
belastingen 2019. Voorafgaand aan de aanslagoplegging van 31 maart
2019 stuurt de gemeente u een brief waarin wordt aangegeven of u recht
heeft op geautomatiseerde kwijtschelding 2019. Indien u geen recht heeft
op geautomatiseerde kwijtschelding 2019 wordt u geïnformeerd over de
mogelijkheid alsnog kwijtschelding aan te vragen.
U heeft niet eerder een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen van de
gemeente Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a..
Voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2019 van de gemeente NoardeastFryslân kunt u, nadat u de aanslag heeft ontvangen, kwijtschelding aanvragen
via de website van de gemeente. Op de website kunt u het verkorte formulier
kwijtschelding invullen. De gemeente stuurt u een brief waarin wordt aangegeven
of u recht heeft op geautomatiseerde kwijtschelding. Indien u geen recht
heeft op geautomatiseerde kwijtschelding 2019 wordt u geïnformeerd over de
mogelijkheid alsnog kwijtschelding aan te vragen.
U wilt nog kwijtschelding aanvragen over een voorgaand belastingjaar.
U kunt via telefoonnummer (0519) 29 88 88 contact opnemen met de afdeling
Invordering van de gemeente.

WINNENDE LOTEN KERSTBOMENACTIE NOARDEAST-FRYSLÂN
De kerstbomenactie die zaterdag 5 januari plaatsvond in de gemeenten Noardeast-Frylân en Dantumadiel is weer succesvol verlopen.
In bijna 40 dorpen en wijken waren vrijwilligers actief om de kerstbomen in ontvangst te nemen. Maar liefst 1750 bomen werden op
verschillende locaties in de gemeente ingeleverd. Behalve een waardebon, ontving men per ingeleverde boom ook
een lootje.
Onder alle lootjes is per inzamelpunt in de deelnemende dorpen en wijken een geldprijs van 25 euro verloot.
De volgende lootjes zijn in de prijzen gevallen:
Anjum
Birdaard

322 roze
63 geel

Marrum

112 groen

Metslawier

602 groen

Blija

606 oranje

Morra/Lioessens

511 groen

Bornwird/Raard

234 roze

Munnekezijl

588 roze

Nes

477 geel

Brantgum/Foudgum/
Waaxens

263 geel

Niawier

391 geel

Burum

651 roze

Oosternijkerk

346 groen

Dokkum Binnenstad

759 geel

Oostrum

25 groen

Dokkum Jantjezeepolder 733 blauw

Oudwoude

Ee

142 roze

Paesens/Moddergat

106 grijs

28 blauw

Engwierum

116 roze

Ternaard

825 blauw

Ferwert

731 roze

Triemen

202 groen

Hallum

355 oranje

Wanswert

197 blauw

Holwerd

956 groen

Westergeest

Kollumerpomp

556 roze

Wierum

302 groen

Kollumerzwaag

229 blauw

Zwagerbosch

791 blauw

5 grijs

Prijswinnaars kunnen zich tot 21 januari om 12.00 uur melden bij de gemeente via email: info@noardeast-fryslan.nl.
De prijsuitreiking van Noardeast-Fryslân vindt plaats op woensdag 23 januari om 15.30 uur in het stadhuis in Dokkum en
wordt verzorgd door wethouder Esther Hanemaaijer.
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