GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 6 februari 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST: It Petear
Wanneer : donderdag 7 februari 2019 om 19.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda
De gemeenteraad wordt door het college bijgepraat en
nader geïnformeerd over de stand van zaken betreffende
alles wat er speelt op het gebied van gaswinning in de
gehele gemeente.
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.

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.

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

Ferwert en Kollum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dokkum
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
		

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN: It Debat & It Beslút
It Debat

It Beslút

Wanneer : donderdag 14 februari 2019 om 19.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Wanneer : donderdag 14 februari 2019, aansluitend
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda

Agenda

• Omgevingsproces Ternaard (n.a.v. raadsbrief van het
college van B&W)
• Gaswinning Blije (n.a.v. de conceptzienswijze die door het
college van B&W wordt opgesteld)

Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere
aan de orde:
• Verordening adviescommissie bezwaarschriften
• Benoemingen leden adviescommissie Hûs en Hiem
• Deelname experiment centraal tellen verkiezingen
• Vaststellen griffie-organisatie
• Aanpak raadsagenda In nije dei

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.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

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.

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

HEEL VEEL DANK
Op 6 december 2018 vond de laatste
raadsvergadering van de gemeente
Ferwerderadiel plaats. Op 7 december 2018 was
's middags de prijsuitreiking van de wedstrijden
‘de mooiste foto van Ferwerderadiel’ en ‘wie
maakt de mooiste kleurplaat’ voor de kinderen.
Daarnaast is de herinneringsboom met speciaal
hekwerk onthuld.
Gedurende de avond was er een speciale
afscheidsreceptie. Het college van
burgemeester en wethouders van
Ferwerderadiel, bestaande uit burgemeester
Wil van den Berg, de wethouders Jaap Hijma
en Jelle de Vries en de gemeentesecretaris
Jan Hofstede kijken in dankbaarheid terug op
deze activiteiten. Ook betrekken wij daarin
de partners van de collegeleden, omdat zij de
collegeleden altijd hebben gesteund.
Het college wil met name de voorbereidings
commissie bedanken voor haar grote inzet
waardoor het zowel op 6 december als op
7 december een prachtig feest werd. Ook wil
het college stil staan bij de initiatieven van de
inwoners, de historische bijdrage van Johannes

van Dijk en de bijdrage uit Hegebeintum.
Daarnaast is de muziek van de Mûntsen
fan ‘e jagtlust niet te vergeten en natuurlijk
alle andere sprekers die hun spreektijd op 7
december overschreden.
Persoonlijk wil ik college en raad bedanken voor
het fraaie kunstwerk ‘Het verborgen paradijs,
de Waddenzee’ en de gouden eredasspeld
met daarin gegraveerd de zeven sterren van
Ferwerderadiel. De dasspeld zal ik bij bijzondere
gelegenheden dragen en het kunstwerk hangt
op een mooie plaats in de hal van ons huis.
Tenslotte zeg ik alle ambtenaren dank voor de
voortreffelijke samenwerking en de inwoners van
de gemeente voor de veelal warme contacten
en waardering die wij als college mochten
ontvangen.
Namens het voormalige college van
burgemeester en wethouders van
Ferwerderadiel,
Mr. Wil van den Berg, oud-burgemeester
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BURGEMEESTER BEZOEKT EERSTE BABY IN GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN

Evan Bouma is de eerste baby die is geboren in de nieuwe gemeente NoardeastFryslân. Evan kwam op 3 januari ter wereld en woont samen met zijn ouders en
‘grote broer’ Finn in Hallum.
Op donderdag 31 januari heeft burgemeester Hayo Apotheker een kraambezoek
gebracht aan de trotse ouders. Hij overhandigde aan de gelukkige ouders namens het
gemeentebestuur cadeautjes ter ere van de geboorte van Evan. En natuurlijk ging
Evan, samen met zijn ouders ook nog even op de foto met de burgemeester.
Wij wensen het gezin veel geluk!

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Anjum
• 	Toxopeuswei 2, het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem buiten
inrichtingen (aanvraag is ontvangen op
24 januari 2019).
n Augsbuurt
•	Hesseweg 3, het plaatsen van een berging (aanvraag is ontvangen op 24 januari
2019).
n Blije
•	Healebuorren 12, het vernieuwen van het
dak en het plaatsen van een dakkapel
(aanvraag is ontvangen op 24 januari
2019).
n Burum
•	van Eysingaweg 4, het uitbreiden van een
melkveestal (aanvraag is ontvangen op
24 januari 2019).
n Dokkum
•	Hoedemakersweg 68 t/m 76 (even), het
bouwen van 5 woningen (aanvraag is
ontvangen op 25 januari 2019).
•	Keppelstraat 15, het verbouwen van de
begane grond tot 2 appartementen (aanvraag is ontvangen op 24 januari 2019).
n Ee
•	ten noorden van Tibsterwei 4 A, het bouwen van een nieuwe bergloods (aanvraag
is ontvangen op 29 januari 2019).
n Hiaure
•	Lytse Leasterdyk 1, het bouwen van een
vrijstaande woning (aanvraag is ontvangen op 31 januari 2019).
n Holwerd
•	Stasjonswei 6 en 8, het renoveren van
het dak (aanvraag is ontvangen op 24
januari 2019).
•	het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden aan de N358 (aanvraag is ontvangen op 24 januari 2019).
n Kollum
•	Gysbert Japicxstrjitte 43, het bouwen
van een woning (aanvraag is ontvangen
op 19 januari 2019).
•	W.H. van Heemstraweg 15, het plaatsen
van een hobbykas (aanvraag is ontvangen
op 24 januari 2019).
•	Eskesstraat 19, het verbouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 30
januari 2019).
n Metslawier
•	Singel 5, het isoleren van het dak, het
vervangen van kozijnen in de voorgevel
en het plaatsen van voorzetwanden
(aanvraag is ontvangen op 25 januari
2019).
n Ternaard
•	’t Skoar 34, het bouwen van een aardappelbewaarloods (aanvraag is ontvangen
op 29 januari 2019).

n Wânswert
•	Bartlehiem F 75, het verbouwen van de
schuur (aanvraag is ontvangen op 25
januari 2019).

n Zwagerbosch
•	Boskdwarswei 11, het plaatsen van een
tijdelijke woning (besluit is verzonden op
25 januari 2019).

n Zwagerbosch
•	Heidewei 69, het plaatsen van een
nieuwe houten garage (aanvraag is ontvangen op 28 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.

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.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Kollum
•	Johannes Bogermanstraat 25, het brandveilig gebruik in verband met de tijdelijke
huisvesting van de Koningin Julianaschool en de OBS Professor Casimirschool.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 7
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.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Koornmarkt 10 A, Oostersingel 25 B, C, D
en E, het realiseren van 5 appartementen.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van vier weken. De beslistermijn
wordt verlengd vanwege het ontbreken van
een positief eindadvies.
n Dokkum
•	Koophandel 10, het realiseren van een
buitentrap/vluchttrap.
n Ferwert
•	Foswerterstrjitte 71, het realiseren van
een droogloopsluis tussen woonzorgcentrum en de Fostawoningen.
•	Zeedijk 23, het plaatsen van twee dakkapellen.
n Wetsens
•	Pypsterwei 4, het verplaatsen van de
werktuigenberging.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken. De beslistermijn
wordt verlengd vanwege het ontbreken van
een positief eindadvies.
Verleende omgevingsvergunning
n Engwierum
•	nabij Sylsterwei 26, het nemen van
maatregelen om het bedienen en onderhoud aan de spuisluis veiliger te maken
(besluit is verzonden op 30 januari 2019).

Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Hantum
•	Ternaarderwei 1, het bouwen van een
ligboxenstal en het graven van een sloot
(besluit is verzonden op 30 januari 2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag 7
februari 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.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Hantumhuizen
•	Wierumerwei 17, het tijdelijk plaatsen
van een woonunit (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
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Ferwert
•	Hegebeintumerdyk 1, het organiseren
van een zeepkistenrace op 11 mei 2019
(aanvraag is ontvangen op 29 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 evenementenvergunning.
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.
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Burum
•	Friese Straatweg 9, het uitbreiden van
de ligboxenstal en het uitbreiden van het
aantal dieren.

n Munnekezijl
•	Methardusstraat 3, het lozen van (gezuiverd) grondwater op de riolering.
Ontvangen melding incidentele festiviteit
n Dokkum
•	Allert Jacob van der Poortstraat 1 (Café
De Lantaarn), het hebben van live muziek
op 16 februari 2019 van 21.00 uur tot
02.00 uur.
Verleende standplaatsvergunning
n Dokkum
•	op de Breedstraat, het innemen van een
standplaats met een stand en podiumwagen ten behoeve van een evangelisatiecampagne op 15 maart 2019 van 12.00
uur tot 16.00 uur (besluit is verzonden op
31 januari 2019).
•	op de Bargemerke, het innemen van
een standplaats voor de verkoop van
oliebollen van 1 december tot en met 31
december 2019 (besluit is verzonden op
31 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.

Benoemingen
Benoemingen en aanwijzingen mede
werkers van Noardeast-Fryslân en
mandaat aan secretaris en griffier.
Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend, dat zij in
hun vergadering van 15 januari jl. hebben
besloten om per 1 januari 2019 een aantal
gemeentelijke medewerkers op basis van
daarop gerichte wettelijke voorschriften
te benoemen of aan te wijzen in speciale functies, ter uitvoering daarvan in de
gemeente.
Het gaat om ambtenaren gemeentelijke
belastingen (w.o. de heffingsambtenaar:
aangewezen is de gemeentesecretaris en
de invorderingsambtenaar: aangewezen is
de teamleider Administraasje en Belestings
van de afdeling Bedriuwsfiering), ambtenaren van de burgerlijke stand, leerplichtambtenaren, toezichthouders en de functionaris
gegevensbescherming.
Deze laatste is op 17 januari jl. door de
gemeenteraad als zodanig aangewezen.
Medewerkers van Flanderijn Invordering
B.V. te Venray zijn aangewezen als belastingdeurwaarders. Tevens zijn buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand
(trouwambtenaren) benoemd.
Ten behoeve van opdrachtverlening ten laste
van de begrotingsposten voor de raad, het
college en de bestuurlijke samenwerking
hebben burgemeester en wethouders op 15
januari jl. een speciaal mandaat verleend aan
de gemeentesecretaris en de griffier.
De benoemings- of aanwijzingsbesluiten
en het mandaatbesluit liggen vanaf heden
ter inzage op het gemeentehuis
(centrale balie).
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