
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.

20 februari 2019

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  20 februari 2019

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
•  Oostmahorn 31, het wijzigen van het 

bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen 
op 11 februari 2019).

n Burdaard
•  Dokkumer Straatweg 9, het realiseren 

van een loods met tussenlid (aanvraag is 
ontvangen op 7 februari 2019).

n Dokkum
•  Beurtvaart 3, het legaliseren van een 

container (aanvraag is ontvangen op 8 
februari 2019).

•  Grote Breedstraat 44, het vervangen van 
de winkelpui (aanvraag is ontvangen op 8 
februari 2019).

•  Hogedijken 51, het uitbreiden van de 
worstenmakerij (aanvraag is ontvangen 
op 7 februari 2019).

•  Waagstraat 17, het vervangen van de pui 
in de voorgevel (aanvraag is ontvangen 
op 8 februari 2019).

•  Tolhuispark 3, het uitbreiden van de 
sportkantine (aanvraag is ontvangen op 
12 februari 2019).

n Ee
•  aan de Grutte Loane en Lytse Loane, het 

vervangen van gasleidingen (aanvraag is 
ontvangen op 7 februari 2019).

n Kollum
•  De Anjen 14, het uitbreiden van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 10 
februari 2019).

•  Kievitstraat 20, het aanleggen van een 
oprit aan de voorzijde van het huis (aan-
vraag is ontvangen op 12 februari 2019).

n Kollumerzwaag
•  Triemsterloane 43 te Kollumerzwaag, het 

aanleggen van nieuwe in- en uitrit (aan-
vraag is ontvangen op 8 februari 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 omgevingsver-
gunning
n Ternaard
•  De Streng 10 en 10A, het realiseren van 

een woning met bedrijfsloods.

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.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
•  Grote Breedstraat 18, het vernieuwen 

van de winkelpui (besluit is verzonden op 
12 februari 2019).

•  Koornmarkt 10 A en Oostersingel 25 B, C, 
D en E, het realiseren van 5 appartemen-
ten (besluit is verzonden op 14 februari 
2019).

•  Oostergoweg 6, het realiseren van een 
nieuwe bedrijfshal (besluit is verzonden 
op 15 februari 2019).

n Ee
•  in de Grutte Loane en de Lytse Loane, 

het vervangen van gasleidingen (besluit 
is verzonden op 14 februari 2019).

n Hallum
•  Gedempte Haven 59, het plaatsen van 

een overkapping (besluit is verzonden op 
12 februari 2019).

•  Mariëngaarderweg 27, het realiseren van 
een nieuw te bouwen schuur (besluit is 
verzonden 15 februari 2019).

n Kollum
•  Hesseweg 6, het (her-)bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 14 febru-
ari 2019).

n Ternaard
•  Riedhússtrjitte 1, het uitbreiden van een 

woning (besluit is verzonden op 14 febru-
ari 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) omgevingsver-
gunning
n Brantgum
•  Ids Wiersmastrjitte 4, herstelwerkzaam-

heden kerkschip (besluit is verzonden op 
11 februari 2019).

n Dokkum
•  Nauwstraat 1, het verbouwen van het 

monument en het vestigen van een 
broodjeszaak en logiesfunctie (besluit is 
verzonden op 12 februari 2019).

De besluiten liggen met ingang van don-
derdag 21 februari 2019 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De 
besluiten zijn voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop het be-
sluit 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 Ee
•  Tibsterwei 20, het gedeeltelijk vernieu-

wen van het dak (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld).

n Kollum
•  W.H. van Heemstraweg 15, het plaatsen 

van een hobbykas (aanvraag is ingetrok-
ken).

n Oostrum
•  Tichelwei 32 A, het realiseren van 4 Tiny 

Houses (aanvraag is vergunningsvrij).

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 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Burdaard
•  aan de Jislumerdyk, het organiseren van 

het dorpsfeest op 9, 10 en 11 mei 2019 
(aanvraag is ontvangen op 7 februari 
2019).

n Dokkum
•  op het Tolhuispark, het organiseren van 

het Nationaal Concours Hippique op 22 
juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 16 
oktober 2018).

n Kollum
•  op diverse locaties, het organiseren van 

de Kollumer Katdagen van 23 tot en met 
27 april 2019 (aanvraag is ontvangen op 7 
februari 2019).

n Kollumerzwaag e.o.
•  het organiseren van een avond-4-daagse 

van 20 tot en met 23 mei 2019 (aanvraag 
is ontvangen op 6 februari 2019).

•  het organiseren van een wandeltocht op 
21 september (aanvraag is ontvangen op 
7 februari 2019)

n Munnekezijl
•  Olde Borchweg 32 het organiseren van 

MuntjePOP op 6 april 2019 van 18:00 uur 
tot 02:00 uur (aanvraag is ontvangen op 
12 februari 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.

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 Burum
•  Van Eysingaweg 2-4, het vergroten van 

de ligboxenstal en het uitbreiden van de 
veebezetting.

Verordeningen

De Bouwverordening Noardeast-Fryslân 
2019 is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 
januari 2019.

De Verordening kwaliteit vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving omgevings-
recht Noardeast-Fryslân is  vastgesteld bij 
raadsbesluit d.d. 31 januari 2019.

Mandaatregeling Noardeast-Fryslân

Burgemeester en wethouders en 
de burgemeester van Noardeast-
Fryslân maken bekend dat zij op 15 
januari 2019 hebben besloten tot 
(onder-)mandaatverlening aan de 
gemeentesecretaris van bevoegdheden van 
hen zelf, en ook van de hen in december 
2018 in mandaat gegeven bevoegdheden 
van de bestuursorganen van Dantumadiel, 
welke bevoegdheden zijn genoemd op de bij 
het besluit behorende mandateringslijst.

De mandaatverlening is gegeven met 
de mogelijkheid van ondermandaat. De 
gemeentesecretaris, de afdelingsmanagers 
en de teamleiders van de organisatie 
van Noardeast-Fryslân hebben hiervan 
gebruik gemaakt en op verschillende 
data in januari jl. de bevoegdheden verder 
ondergemandateerd, een en ander zoals dat 
ook is aangegeven op de mandateringslijst

Aan de (onder-)mandaatverlening zijn 
beperkingen gesteld en voorwaarden 
verbonden, zoals die in de Mandaatregeling 
zijn opgenomen.

Op deze wijze is voorzien in een efficiënte 
werkwijze ten aanzien van de hantering van 
de betrokken bevoegdheden.

Deze mandaatregeling vervangt die van 
de gemeentebesturen van Dongeradeel, 
Ferwerderadiel en Kollumerland aan de 
organisatie van GR DDFK-gemeenten van 
december 2016 

De Mandaatregeling en de bijbehorende 
mandateringslijst  liggen vanaf heden 
ter inzage op het gemeentehuis. De 
Mandaatregeling treedt met terugwerkende 
kracht in werking op 1 januari 2019.
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Aan de rand van de jongste woonwijk van Dokkum, in het uitbreidingsplan ‘Trije Terpen’, 
zijn de laatste 5 bouwkavels voor de bouw van vrijstaande woningen vrijgegeven. 
Deze 5 bouwkavels zijn met hun achtertuin gesitueerd op het westen en grenzen aan 
een waterpartij en de Geastmer Mar. De plannen voor de Geastmer Mar zijn nog in 
ontwikkeling en bestemd voor luxe woningbouw, natuur en recreatie. 
Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/dokkum-trije-terpen

ISDE-SUBSIDIE: 100 MILJOEN VOOR 2019 

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft zowel particuliere 
woningeigenaren als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop 
van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels 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. Bekijk de website voor meer 
informatie over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van de woning. 
Of stel direct een vraag aan een adviseur via de helpdesk.

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. 

Subsidie voor zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel. 

Ontbijtsessie  
26 februari 

 

Ondernemersbijeenkomst 
subsidieregelingen 

Je bent ondernemer, je hebt een goed idee en je bent nieuwsgierig of er ook 

subsidiemogelijkheden zijn. Maar welke subsidie past het beste bij jouw  

plan? Deze bijeenkomst informeert ondernemers over  

drie fiscale, innovatieve en duurzame subsidies en biedt  

daarnaast handvatten voor een efficiënte aanvraag  

en verantwoording. Ook komen collega- 

ondernemers aan het woord die je  

meenemen in hun ervaringen.  

Kennis- en  
Innovatiehuis NOF 

Kuipersweg 5 
9285 SN Buitenpost  

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 

Subsidie om de ontwikkeling in productieprocessen, technisch nieuwe producten of  
programmatuur te stimuleren.  WBSO subsidieert de inzet van eigen medewerkers die  
zich met speur- en ontwikkelingswerk bezighouden.  
 

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 

Subsidie om innovatie bij midden- en kleinbedrijf over de grenzen heen te stimuleren. Bovendien 
stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de 
topsectoren.    
 

Energie-Investeringsaftrek (EIA) / Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 

Subsidie voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie  
en milieuvriendelijke producten en processen.   

 

Meld je aan via info@keinof.nl o.v.v. naam, organisatie en aantal personen. 
Opgave voor deze bijeenkomst is verplicht.  

8.00 uur inloop 8.15 uur start programma 9.15 Einde Tot 10.00 uur vrij voor vragen 

Dokkum, februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Door een bestuurlijke fusie van drie gemeenten is Dongeradeel per 1 
januari 2019 opgehouden te bestaan. De gemeente is opgegaan in de 
grotere gemeente Noardeast-Fryslân. 

Pieter Braaksma, wethouder sinds 18 december 2015 en 
Albert van der Ploeg, wethouder sinds 15 april 2010 
zijn per 1 januari 2019 geen wethouder meer. 

Zij hebben zich elk op hun eigen manier en met veel enthousiasme en 
betrokkenheid ingezet voor de gemeente Dongeradeel. 

Wij nodigen u uit voor de afscheidsreceptie op:
Datum:  vrijdag 1 maart
Tijd:   15.00 - 17.30 uur 
Locatie:  MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

Het is een informele bijeenkomst en daarom zijn er geen toespraken. 
U bent van harte welkom. Graag tot ziens!

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,

Henk Verbunt,      Hayo Apotheker, 
gemeentesecretaris    burgemeester

ÚTNÛGING UITNODIGING
Dokkum, febrewaris 2019

Achte hear/mefrou,

Troch in bestjoerlike fúzje fan trije gemeenten is Dongeradeel mei yngong 
fan 1 jannewaris 2019 ophâlden te bestean. De gemeente is opgien in de 
gruttere gemeente Noardeast-Fryslân.

Pieter Braaksma, wethâlder sûnt 18 desimber 2015 en 
Albert van der Ploeg, wethâlder sûnt 15 april 2010 
binne fan 1 jannewaris 2019 ôf gjin wethâlder mear.

Se hawwe har beide op harren eigen wize en mei in soad entûsjasme en 
belutsenens ynset foar de gemeente Dongeradeel. 

Wy nûgje jo út foar de ôfskiedsresepsje op:
Datum:  freed 1 maart
Tiid:   15.00 - 17.30 oere 
Lokaasje:  MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

It is in ynformele resepsje en dêrom binne der gjin taspraken. 
Jo binne fan herte wolkom. Graach oant sjen!

Boargemaster en wethâlders fan Noardeast-Fryslân,

Henk Verbunt,      Hayo Apotheker, 
gemeentesiktaris     boargemaster

Wanneer : donderdag 28 februari 2019

Agenda
Op uitnodiging van het projectteam Bruisend Hart 2.0 wordt 
de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân donderdag 28 februari 
2019 geïnformeerd over het lokale initiatief Bruisend Hart in 
het dorp Hallum. 

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 Poadium

Troch in bestjoerlike fúzje fan trije gemeenten is Dongeradeel mei yngong fan 1 jannewaris 2019 
ophâlden te bestean. De gemeente is opgien yn de gruttere gemeente Noardeast-Fryslân.

Pieter Braaksma, wethâlder sûnt 18 desimber 2015 en 
Albert van der Ploeg, wethâlder sûnt 15 april 2010 
binne fan 1 jannewaris 2019 ôf gjin wethâlder mear.

Se hawwe har beide op harren eigen wize en mei in soad entûsjasme en belutsenens ynset foar 
de gemeente Dongeradeel. 

Wy nûgje jo út foar de ôfskiedsresepsje op:
Datum:  freed 1 maart
Tiid:   15.00 - 17.30 oere 
Lokaasje:   MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

It is in ynformele resepsje en dêrom binne der gjin taspraken. 
Jo binne fan herte wolkom. Graach oant sjen!

Door een bestuurlijke fusie van drie gemeenten is Dongeradeel per 1 januari 2019 opgehouden te 
bestaan. De gemeente is opgegaan in de grotere gemeente Noardeast-Fryslân. 

Pieter Braaksma, wethouder sinds 18 december 2015 en 
Albert van der Ploeg, wethouder sinds 15 april 2010 
zijn per 1 januari 2019 geen wethouder meer. 

Zij hebben zich elk op hun eigen manier en met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor 
de gemeente Dongeradeel. 

Wij nodigen u uit voor de afscheidsreceptie op:
Datum:   vrijdag 1 maart
Tijd:   15.00 - 17.30 uur 
Locatie:   MFA de Dobbe, Mûnebuorren 11, Anjum

Het is een informele bijeenkomst en daarom zijn er geen toespraken. 
U bent van harte welkom. Graag tot ziens!

BOUWKAVELS TRIJE TERPEN DOKKUM



programma

16.15  Untfangst yn Grote of  
 Sint-Martinuskerk

16.30  Offisjeel programma

17.15  Untbleating IIsfontein

17.30  Ofsluting

U bent van harte welkom in 
de Grote of Sint-Martinuskerk 
of op de Markt!

De fontein is gjin dei gelyk. 
IJsbloemen, -baarden en -patronen 
worden het ene moment gevormd 
om het volgende moment weer te 
verdwijnen. Afhankelijk van de stand 
van de zon, de luchtvochtigheid, de 
temperatuur, wind en neerslag. 
De fontein is speelbal van de 
natuurlijke elementen. 

Mei de komst fan de IIsfontein is de 
werynrjochting fan de Markt klear.

Vele bedrijven, ontwerpers, ingenieurs, 
stratenmakers, organisatoren, technici, 
denkers, beleidsmakers, sponsoren en 
inwoners hebben het mogelijk gemaakt 
om wat onmogelijk leek te realiseren. 

Opening Markt & IJsfontein Dokkum
Freed 22 febrewaris 2019

útnûging

De IJsfontein op de Markt in Dokkum van beeldend kunstenaar 
Birthe Leemeijer is het sluitstuk van het 11fountainsproject. Het was 
een lange en spannende zoektocht, maar op 22 februari is het zover! 


