
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: 8.30-16.30 uur
 vrijdag: 8.30-12.00 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

 Verwijderen boten Dokkum
    

 Verwijdering gezonken boten in Dokkum 
 De gemeente gaat op 18 januari 2019 vier 
 gezonken boten uit de Dokkumer grachten 
 verwijderen. Om welke boten gaat het?

•  Een boot 75 meter westelijk van de 
    Woudpoortbrug onder water aan kade  
 van het Zuiderbolwerk;
•  Een boot aan de Eelaan;
•  Twee boten in boxen in de Parkster-
 gracht aan de Westerissestraat.

 De boten worden verwijderd op grond 
 van artikel 1 van de Wrakkenwet. Van de
  boten zijn (nog) geen eigenaren bekend.
  Bent u eigenaar van één van deze boten?
 Dan kunt u uw boot tot en met 17 januari 
 2019 nog verwijderen en zo voorkomen dat
 uw boot wordt afgevoerd. De boot wordt 
 tot minimaal 1 februari 2019 in bewaring 
 genomen. Tijdens deze termijn heeft de 
 eigenaar de mogelijkheid om de boot weer 
 in bezit te krijgen, tegen betaling van de 
 gemaakte kosten voor berging, opslag en
 de procedure. De eigenaar van de boot kan 
 zich melden bij de heer F. Hettema van de 
 gemeente via (0511) 42 62 29.

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Blije 
•  Farrewei 16 A, het uitbreiden en het 
    brandveilig in gebruik nemen van de 
    school en het plaatsen van een kozijn 
    (aanvraag ontvangen 17 december 2018).

n Engwierum
• Sylsterwei 26, het nemen van maatre-
 gelen om het bedienen en onderhoud aan 
 de spuissluis veiliger te maken (aanvraag
 is ontvangen op 17 december 2018).

n Oosternijkerk
• Lou Sanen 27 en 29, het realiseren van 
 een dubbele woning (aanvraag is ontvan-
 gen op 19 december 2018).

n Ternaard
• De Streng 10, het realiseren van een 
 nieuwe woning en loods (aanvraag is 
 ontvangen op 17 december 2018).

Deze publicaties zijn 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Grote Breedstraat 5, diverse werkzaamhe-
 den aan het pand waaronder het uit
 breiden van de kledingwinkel (besluit is 
 verzonden op 20 december 2018).

n Hallum
• Mariëngaarderweg 45, het vergroten van 
   het bedrijfsgebouw.

Er is besloten voor de bovengenoemde aan-
vragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van zes weken. De beslistermijn 
wordt verlengd vanwege het ontbreken van 
een positief eindadvies.

Verleende omgevingsvergunning
n Burum
• Abele Reitzesstraat 11, het vervangen 
 van de garage (besluit is verzonden op 
 20 december 2018).

n Dokkum
• Hoogstraat 13, het plaatsen van nieuwe 
 kozijnen en veranderen van de gevel 
 (besluit verzonden 20 december 2018).
• De Schans 11, het realiseren van een 
 nieuwe berging (besluit is verzonden op 
 20 december 2018).
• Waagstraat 3, het gedeeltelijk slopen
 en herbouwen van de (voormalige) 
 Blokker panden (besluit is verzonden op 
 20 december 2018).

n Ginnum
• Flieterpsterdyk 9, het bouwen van een 
 paarden- en schapenstal (besluit is ver-
 zonden op 20 december 2018).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 144, het verbouwen van de 
 woonboerderij (besluit is verzonden op 
 20 december 2018).

n Paesens
• De Buorren 12, het plaatsen van een dak-
 kapel (besluit is verzonden op 20 decem-
 ber 2018).

n Veenklooster
• Cecilialoane 3, het vergroten van de 
 woning (besluit is verzonden op 
 20 december 2018).

n Zwagerbosch
• Boskdwarswei 11, het realiseren van een
  nieuwbouwwoning (besluit is verzonden 
 op 21 december 2018).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Rectificatie
In de publicatie van 19 december 2018 
staat navolgende tekst gepubliceerd onder 
de gemeente Dantumadiel. Dat is onjuist 
en had moeten zijn gemeente Dongeradeel. 
Hierbij de juiste tekst:

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Holwerd
• Lands Welvaren 1, het veranderen van 
 de inrichting (besluit is verzonden op 
 10 december 2018).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
3 januari 2019 zes weken op het gemeente-
huis te Damwâld ter inzage. Het besluit is 
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. Be-
langhebbenden 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.

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:  
https://ris2.ibabs.eu/noardeastfryslan

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
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GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 2 januari 2019

DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN WENST U EEN GELUKKIG 2019!

Welkom bij de vernieuwde gemeenterubriek van Noardeast-Fryslân!
Een nieuw jasje voor de gemeenterubriek. Dat hoort bij een nieuwe 
gemeente. Verder verandert er niet veel. Net als voorheen vindt u hier 
de belangrijke onderwerpen en besluiten van uw gemeente. Voor meer 
informatie verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde website: 

www.noardeast-fryslan.nl



Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Ee
• nabij Lytse Loane 8, het kappen van 
 2 bomen (geen omgevingsvergunning 
 vereist).

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 

Verleende vergunningen wegafsluiting
n Paesens
• een gedeelte van De Buorren, het tijdelijk 
 afsluiten van de weg ten behoeve van 
 het rooien van zieke essen op het kerkhof 
 (besluit verzonden 20 december 2018).

De dag na verzending ligt zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 
Gedurende deze termijn kunnen belangheb-
benden een bezwaarschrift indienen.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Oosternijkerk
• op het feestterrein aan De Fiver, het 
 organiseren van het dorpsfeest van 
 20 juni 2019 tot en met 23 juni 2019 
 (aanvraag ontvangen 13 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Anjum
• Feart 9, het bouwen van een kapschuur 
 annex werktuigenberging.

n Kollum
• Gerrit Bleekerstraat 3, het realiseren van 
 een gebouw voor voortgezet onderwijs, 
 met dorpshuis en blibliotheek, genaamd 
 “Campus Kollum”.

 Afscheid babsen Ferwerderadiel

Woensdag 19 december namen de Bui-
tengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand (Babsen) van de voormalige ge-
meente Ferwerderadiel afscheid. Zij zijn alle 
vier meer dan 12 jaar in functie geweest. 
Voormalig burgemeester Wil van den Berg 
overhandigde hen namens het college van 
burgemeester en wethouders bloemen en 
prees de inzet van de trouwambtenaren.
De Babsen spraken ondermeer hun waarde-
ring uit voor de goede contacten die er al-
tijd waren met de afdeling Burgerzaken. Zij 
waren blij verrast met de speciale aandacht 
die er namens het college van burgemees-
ter en wethouders voor hen was. 

Vanaf 1 januari is de gemeente Ferwer-
deradiel opgegaan in Noardeast-Fryslân. 
Mevrouw Sikma - vd Wal stopt. Zij ontving 
uit handen van Van den Berg een prachtig 
afscheidscadeau. De dames Faber - Vis-
beek, Lemmers - vd Bijl en Van der Weij 
- Struiksma  gaan mee naar de nieuwe 
gemeente.

2 januari 2019

Van links naar rechts:
Hennie Sikma, voormalig burgemeester Wil van den Berg, Christel  
Lemmers, Hannie Faber, Aline van der Weij


