GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 23 januari 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST: It Petear
Wanneer : donderdag 31 januari 2019 om 19.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

U bent van harte welkom!
Inloop vanaf 19.15 uur. Koffie of thee staat dan voor u klaar.

Agenda

Deze vergadering is ook te volgen via
Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal
20 bij Kabelnoord, streams op
www.rtvnof.nl of via de livestream op
www.riednoardeast-fryslan.nl waar u ook
de stukken kunt vinden.

Presentatie studenten Hogeschool Van Hall Larenstein over
fictieve ontwerpopdracht verbindingen rond Hegebeintum
in relatie tot opvaart.
Mogelijke andere onderwerpen voor deze bijeenkomst
worden volgende week woensdag gepubliceerd op de
gemeentepagina. In de loop van de week kunt u hiervoor
ook onze website raadplegen:
www.riednoardeast-fryslan.nl.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77,
s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST: It Beslút
Wanneer : d
 onderdag 31 januari 2019 (na afloop van
It Petear)
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere
aan de orde:
• Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân voor
zienswijze
• Vaststelling bestemmingsplan Vaarroute EzumazijlOostmahorn
• Harmonisatie verordeningen
- Bouwverordening Noardeast-Fryslân
- Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening
- Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en
handhaving
- Erfgoedverordening
- Verordening adviescommissie bezwaarschriften
- Verordening onderwijshuisvesting
- Verordening naamgeving en nummering (adressen)

- Procedureverordening voor advisering in
tegemoetkoming planschade
- Klachtenregeling
Actuele informatie over aanvangstijdstip en agenda vindt u
op de website: www.riednoardeast-fryslan.nl

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
	Op deze locaties kunt u alleen terecht
voor burgerzaken.
Ferwert en Kollum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dokkum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
		

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

 teeds meer zaken kunt u online regelen
S
via de website.
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88

U bent van harte welkom!
Deze vergadering is ook te volgen via
Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal
20 bij Kabelnoord, streams op
www.rtvnof.nl of via de livestream op
www.riednoardeast-fryslan.nl waar u ook
de stukken kunt vinden.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77,
s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

OUDPAPIERKALENDERS
De oudpapierkalenders van de gemeente worden aan huis
bezorgd door de verenigingen die ook de inzameling van het
oud papier verzorgen.

U kunt de kalenders ook bekijken en downloaden op onze
website: www.noardeast-fryslan.nl/afval

ISDE-SUBSIDIE: 100 MILJOEN VOOR 2019
Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft zowel particuliere
woningeigenaren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop
van zonneboilers, warmtepompen, biosmassaketels en pelletkachels.
Hiermee stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven
om minder te gas te gebruiken en meer duurzame warmte.
Aanvragen
De ISDE-subsidie is een meerjarige regeling die opende op
1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.
Voor dit jaar (2019) is er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld door Rijksoverheid.
Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen ervan, kan men terecht
op www.rvo.nl. Dit is de website van de organisatie die de subsidieregeling
uitvoert, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vul de zoekterm
‘Investeringssubsidie duurzame energie ISDE’ in en de pagina met alle informatie
over de subsidieregeling wordt getoond.

Gratis en onafhankelijk advies nodig?
Raadpleeg het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Ga naar
www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over het energiezuinig,
comfortabel en aardgasvrij maken van de woning. Of stel direct een vraag aan een
adviseur door te bellen met (072) 743 39 56 of te mailen naar
info@duurzaambouwloket.nl
Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente gefinancierd om inwoners van
A tot Z verder te helpen met gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen
van hun woning.
Overige subsidies en regelingen
Benieuwd welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn voor het verduurzamen
van de woning?
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck en doe de subsidiecheck.
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Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• Koornmarkt 7, het plaatsen van 8 zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 13
januari 2019).
• J. Droststraat 13, het plaatsen van een
dakkapel (aanvraag is ontvangen op 14
januari 2019).
n Engwierum
• Sylsterwei 1, het deels gebruiken van
eigen woning voor een Bed & Breakfast
(de aanvraag is ontvangen op 14 januari
2019)
n Hallum
• Mariëngaarderweg 27, het realiseren van
een nieuw te bouwen schuur (aanvraag is
ontvangen op 10 januari 2019).
• Finne 16, het plaatsen van een houtkachelpijp (aanvraag is ontvangen op 13
januari 2019).

er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde
omgevingsvergunning.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Burum
• Friese Straatweg 9, het uitbreiden van de
ligboxenstal (ontwerpbesluit is verzonden op 14 januari 2019).
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 24
januari 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Een ieder
kan gedurende deze termijn een zienswijze
indienen. Dit betekent dat u uw mening
of reactie kunt geven over het opgestelde
ontwerpbesluit.

n Dokkum
• de Houtkolk (even nummers) 2 t/m 28,
het realiseren van 14 appartementen
Blok A (besluit is verzonden op 15 januari
2019).
• Markt 6, het realiseren van een nieuwe
gas- en wateraansluiting (besluit is verzonden op 16 januari 2019).
n Marrum
• De Gersikkers 2, het realiseren van een
bedrijfspand (besluit is verzonden op 17
januari 2019).
n Munnekezijl
• Willem van der Ploegweg 1, het tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan i.v.m.
het organiseren van Airsoft evenementen
(besluit is verzonden op 17 januari 2019).

Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Hallum
• Rondweg 29, het uitbreiden van de
huisartsenpraktijk (aanvraag is buiten
behandeling gesteld).
n Veenklooster
• Keningswei 7, het vestigen van een geitenhouderij (aanvraag is buiten behandeling gesteld).
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

Geweigerde omgevingsvergunning
n Waaxens
• Tsjessenswei 5, het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan (besluit is verzonden op
18 januari 2019).

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

Ontvangen aanvragen exploitatievergunning
n Dokkum:
• Legeweg 5, voor het exploiteren van een
eetcafé (aanvraag is ontvangen op 13
januari 2019).

n Kollumerzwaag
• Kastanjehof, Bjirkehof en Pieter Postmastrjitte, het bouwen van 30 sociale
huurwoningen (de aanvraag is ontvangen
op 11 januari 2019).

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

n Moddergat
• De percelen ten zuid-westen van De
Oere 2, het dempen van sloten (de aanvraag is ontvangen op 11 januari 2019).

Verleende (uitgebreide) omgevings
vergunning
n Burdaard
• It Spyk 1, het realiseren van een tankstation (besluit is verzonden op 14 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
exploitatievergunning

Verleende omgevingsvergunning
n Blije
• Wierswei 21, het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak (besluit is
verzonden op 18 januari 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 24 januari 2019 zes weken op het
gemeentehuis te Damwâld ter inzage.
Het besluit is voorbereid met toepassing
van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift
tegen het besluit indienen bij de rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

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.

n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 6, het realiseren van een keerwand met grondwal en
bietenstortplaats (aanvraag is ontvangen
op 10 januari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als

n Brantgum
• Ids Wiersmastrjitte 4, het realiseren van
een toiletvoorziening cq pantry in de kerk
(besluit is verzonden op 14 januari 2019).
n Burdaard
• Eewal 35, het uitbreiden van de woning
(besluit is verzonden op 15 januari 2019).

Ontwerpwijzigingsplan

Ondernemersavond
Loonbedrijven
30 januari,19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Dokkum
Op woensdag 30 januari organiseren de gemeentes Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel in samenwerking met de ONOF (Ondernemers Federatie Noordoost
Fryslân) een ondernemersavond voor loonbedrijven uit de gemeenten NoardeastFryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u welkom geheten door wethouders van
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Team Inkoop zal uitleggen hoe u als
loonwerker voor opdrachten van de gemeente in aanmerking komt. Vervolgens is
er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan over
een doelmatige aanpak. Uiteraard is er ook gelegenheid om te netwerken onder
het genot van een drankje.
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
Gedachtewisseling tussen gemeente en ondernemers/
netwerken onder het genot van een drankje.

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

Bekendmaking

Ontwerpwijzigingsplan ‘Wetsens Fellingswei 4’ inzien
Van 24 januari tot en met 6 maart 2019
ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Wetsens Fellingswei 4’ ter inzage (NL.IMRO.1970.
WPBG2018P4-ON01).
Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen
van de huidige agrarische bestemming op
het perceel Fellingswei 4 te Wetsens naar
de nieuwe bestemming 'Sport - Manege'.
De agrarische bedrijfsactiviteiten op het
perceel zijn beëindigd. De eigenaar is
voornemens het perceel als kleinschalige
manege te gebruiken.

Bekendmaking exploitatieovereenkomst
wijzigingsplan ‘Wetsens - Fellingswei 4’
Burgemeester en wethouders van
Noardeast-Fryslân maken overeenkomstig
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat een overeenkomst
over grondexploitatie is gesloten voor
het perceel Fellingswei 4 te Wetsens,
(kadastraal bekend gemeente Nijkerk,
sectie E, nummer 544).
Het voornemen is het wijzigen van de
huidige agrarische bestemming naar de
bestemming ‘Sport – Manege’ en de
realisatie van een kleinschalige manege.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien
U kunt het ontwerpwijzigingsplan tot
het einde van de zienswijzetermijn
zonder afspraak bekijken tijdens de
openingstijden in het gemeentehuis in
Dokkum, Koningstraat 13. Kunt u niet
tijdens de openingstijden? Dan kunt u
telefonisch een afspraak maken voor een
ander tijdstip.

Momenteel wordt een wijzigingsplan
voorbereid. De overeenkomst is
afgesloten om te garanderen dat
de kosten, samenhangende met de
bestemmingsplanprocedure, door
initiatiefnemer gedragen worden.

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl, plannummer
NL.IMRO.1970.WPBG2018P4-ON01.

Een zakelijke beschrijving van deze
overeenkomst ligt van 24 januari tot
en met 6 maart 2019 ter inzage op het
gemeentehuis aan de Koningstraat 13
in Dokkum.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 6 maart
2019 schriftelijk indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA,
Kollum. Ook kunt u mondeling reageren.
Daarvoor moet u een afspraak maken met
het team Romte.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met het team Romte, telefoon:
(0519) 298 888.
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