
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

  Op deze locaties kunt u alleen terecht  
voor 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

  Steeds meer zaken kunt u online regelen 
via de website.

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

23 januari 2019

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 30 januari 2019

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Dokkum
• Betterwird 32, het maken van aanpassin-
   gen aan het transformatorstation Dok-
   kum (aanvraag is ontvangen op 17 januari 
   2019).
• Stenendam 4, het plaatsen van een dak-
   raam (aanvraag is ontvangen op 
   20 januari 2019).
• Stenendam 4, het vervangen van de 
   dakpannen en plaatsen van dakisolatie 
   (aanvraag is ontvangen op 
   20 januari 2019).
• Hoogstraat 32, het verbouwen van een 
   pand (aanvraag is ontvangen op 19 januari 
   2019).
• Carpentier Altingstraat en Potterstraat, 
   het bouwen van 12 nieuwe woningen 
   (aanvraag is ontvangen op 
   21 januari 2019).
• Diepswal 15, het herbestemmen en ver-
   bouwen van het pand (aanvraag is ont-
   vangen op 22 januari 2019). 
• Oostersingel 15 M, het wijzigen van de 
   aansluitleiding in geroerde grond (aan-
   vraag is ontvangen op 22 januari 2019).

n Engwierum
• Bûtendykswei 27, het verbouwen van 
   de woning alsmede het realiseren van een 
   zwembad (aanvraag is ontvangen op 
   18 januari 2019).

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18 B, het aanleggen 
   van een dam/uitrit (aanvraag is ontvan-
   gen op 16 januari 2019).

n Kollum
• Willem Loréweg 30, het realiseren van 
   een tweede bedrijfswoning (aanvraag is 
   ontvangen op 21 januari 2019).

n Westergeest
• Eelke Meinertswei 9, het verbouwen van 
   de woning (aanvraag is ontvangen op
   15 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.

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
n Kollum
• Cantecleer 2, op de Jachthaven, het ver-
   vangen van de steigers en het plaatsen 
   van een hardhouten damwand.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
n Kollumerpomp
• Foijingaweg 70, het realiseren van een 
   tweede uitrit (besluit is verzonden op 
   23 januari 2019).
De dag na verzending ligt de weigering zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Burdaard
• Hikkaarderdyk 44, het opstellen van 
   zonnepanelen op buitenterrein rioolwa-
   terzuivering (besluit is verzonden op 
   22 januari 2019).

n Dokkum
• Houtmûne 1, het bouwen van een over-
   kapping (besluit is verzonden op 
   24 januari 2019).

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18 B, het aanleggen 
   van een uitrit (besluit is verzonden op 
   25 januari 2019).

n Kollum
• Willem Loréweg 2a, het uitbreiden van de 
   Aldi Supermarkt (besluit is verzonden op 
   24 januari 2019).

n Oosternijkerk
• De Dobbe 11 en 13, het realiseren van een 
   dubbele woning (besluit is verzonden op 
   23 januari 2019).

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.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
n Westergeest
• Weardebuorsterwei 7 en 16, Wâlddyk 5, 
   het wijzigen van de inrichting (besluit is 
   verzonden op 22 januari 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
31 januari 2019 zes weken op het gemeen-
tehuis 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.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Nes
• Wiesterwei 15, het veranderen van een 
   bedrijfsschuur in een bedrijfskantine en 
   een bovenwoning met plaatsing van een 
   dakkapel (aanvraag is ingetrokken).

n Kollum
• Gysbert Japicxstrjitte 43, het bouwen van  
   een woning (aanvraag is ingetrokken).

Ontwerpbesluit archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voornemens is een vergunning 
archeologisch monument te verlenen:

n Brantgum
• op het perceel met de kadastrale aandui-
   ding: gemeente Ternaard, sectie D, num-
   mer 1309 (Rijksmonumentnummer 45315 
  / Locatie: Ids Wiersmastrjitte 4), voor 
  graafwerkzaamheden ten behoeve van:
   - de plaatsing van een toilet en keuken
   groep in de kerk Brantgum;
   - het in de bodem aanbrengen van een 
   Individuele Behandelingsinstallatie voor 
   Afvalwater (IBA) direct ten westen van 
   het kerkgebouw; en
   - de aanleg van de afvoer van deze IBA.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 
31 januari 2019 zes weken op het gemeen-
tehuis 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.

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 

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n Dokkum
• Markt 20, een gereserveerde gehandi
   captenparkeerplaats (op kenteken) nabij 
   de woning (besluit is verzonden op 
   18 januari 2019).

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

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Dokkum
• aan de Harddraversdijk, het organiseren 
   van een oldtimerbeurs op 22 juni 2019 
   (aanvraag is ontvangen op 
   18 januari 2019).

n Ee
• het organiseren van het dorpsfeest van 3 
   tot en met 7 juli 2019 (aanvraag is ont
   vangen op 17 januari 2019).

n Holwerd
• De Hoarnen, het organiseren van een 
   autocross op 3 augustus 2019 (aanvraag 
   is ontvangen op 17 januari 2019).

n Kollum
• op het Van der Schaaf Circuit, het orga-
   niseren van de NAC Autocross op 22 april 
   2019, 10 juni 2019, 21 september 2019 en 
   28 september 2019 (aanvraag is ontvan-
   gen op 17 januari 2019).

n Ternaard
• In het Groene Hart, het organiseren van 
   het dorpsfeest van 7 tot en met 10 juni 
   2019 (aanvraag is ontvangen op 
   18 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• op De Zijl, het organiseren van de ope
   ning van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. met 
   proeverij op 1 en 2 februari 2019 vanuit 
   een aluhal (besluit is verzonden op 
   23 januari 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

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.

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



Begrutting 
2019

HET RIJK 
€ 103.925.000

LOKALE HEFFINGEN  
€ 24.508.000

RESERVES (spaarboekje)  
€ 5.053.000

OVERIGE INKOMSTEN  
€ 8.181.000 

TOTALE INKOMSTEN
€ 141.667.000
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Wat betekent dit voor u?

Onroerende zaakbelasting eigenaar
(gemiddelde WOZ woningwaarde van € 153.000)
- Per huishouden € 257,80

Rioolheffing
- Per huishouden € 250,20

Afvalstoffenheffing
- Eenpersoonshuishouden € 192,60
- Meerpersoonshuishouden € 273,60

Programma Wurk,  
Bedriuw en Rekreaasje
-  Economie en werkgelegenheid
- Recreatie en toerisme

Programma Wenjen  
en Omjouwing
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Wonen
- Milieu

Programma Mienskip
- Voorzieningen
-  Onderwijshuisvesting  

en -kansenbeleid
- Sport
- Cultuur

Reserves (spaarboekje)
We vullen ons spaarboekje met:
-  Opbrengst Precariobelasting
-  Vergoeding van het rijk voor  

de bestuurlijke fusie

En sparen voor o.a.:
- Onderhoud openbare ruimte

Algemiene dekkings middels,  
Overhead en Onvoorzien

Programma Ynwenner  
en Bestjoer
- Bestuur
- Dienstverlening
- Veiligheid

Programma Iepenbiere Romte
- Verkeer en vervoer
- Beheer openbare ruimte
-  Beheer en onderhoud 

sportvelden/gebouwen
-  Beheer en onderhoud 

begraafplaatsen
-  Afvalbeleid en  

afval inzameling

Programma Soarch en  
Wolwêzen
- WMO
- Toegang zorg en ondersteuning
- Inkomensondersteuning
- Participatie
- Jeugdwet
- Gezondheid
- Welzijnswerk
- Onderwijs

€ 1.708.000 € 8.396.000

€ 8.271.000

€ 8.356.000

€ 22.371.000

€ 8.169.000

€ 19.431.000

€ 64.086.000

TOTALE UITGAVEN
€ 140.788.000

Dit is de eerste begroting van de gemeente Noardeast-Fryslân. Meer informatie over  
deze begroting kunt u vinden op de website www.noardeast-fryslan.nl
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