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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 27 februari 2019

RESTAURATIEFONDS VERDUURZAMEN VAN MONUMENTEN
Bent u benieuwd welke financieringsmogelijkheden er zijn
voor het verduurzamen van uw (Rijks)monument?
Daarvoor kunt u terecht bij het Restauratiefonds. Het
Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid
samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen.
Hierdoor zijn er verschillende financieringsmogelijkheden.
Naast de mogelijkheid om een lening met lage rente aan te
vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook
energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente
gefinancierd worden.
Financieringsmogelijkheden verduurzamen monument
Hieronder vindt u een overzicht van de
financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van een
monument.
1. Rijksmonumenten: Duurzame Monumenten-Lening
Eigenaar-bewoners of vve’s die bij het Restauratiefonds
een lening voor restauratie aanvragen kunnen als extra
dienstverlening in één pakket hun duurzame ingrepen
meefinancieren. De restauratie en de energiebesparing regelt
u zo in één keer, tegen dezelfde rente van 1,5%.
De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen
in energiebesparende maatregelen. Wilt u weten welke
energiebesparende maatregelen u met de Duurzame
Monumenten-Lening kunt financieren? U vindt deze
in de Maatregelenlijst op de pagina over de Duurzame
Monumenten-Lening.
2. Financiering verduurzaming gemeentelijke monumenten
Steeds meer provincies en gemeenten bieden een eigen
fonds aan waarmee ook uw duurzaamheidsmaatregelen
tegen lage rente gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is
er zowel voor eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren
van gemeentelijke monumenten de Monumentenhypotheek

van het Restauratiefonds. De rente is marktconform. Deze
lening kan zowel alleen of aanvullend op een laagrentende
lening worden ingezet. In veel gevallen kan dit ook voor
de investeringen in duurzaamheid. Minimaal 20% van de
totale financiering moet te maken hebben met restauratie of
monumentaal herstel.
3. Cultuurfonds Fryslân
Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân kunt u een
lening aanvragen voor de restauratie, eventueel in combinatie
met herbestemming en verduurzaming van uw monument.
Het maximale leningsbedrag is € 200.000.
4. Energiebespaarlening
Voor particuliere woningeigenaren, ook van monumenten, is
het mogelijk om geld te lenen voor de verduurzaming van de
woning. De Energiebespaarlening wordt uitgevoerd door het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) en mogelijk gemaakt door Rijksoverheid, de Rabobank
en de ASN Bank.
Verkoop of verhuur van een beschermd stads- of dorpsgezicht
geeft de verplichting een energielabel te hebben. Bij
rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten
geldt deze verplichting niet. Wel vragen sommige (milieu)
subsidieverleners om het label als u bij hen aanklopt voor een
financiële bijdrage.
Vanuit het Duurzaam Bouwloket helpen wij u graag
verder met alle vragen die er bij u opkomen. Kijk op www.
duurzaambouwloket.nl voor meer informatie.

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
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.

Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar
u terecht kunt voor informatie en ondersteuning bij het
verduurzamen van een woning.
Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• Koophandel 4C, het plaatsen van 3
baniermasten en het plaatsen van een
tweetal reclameteksten (aanvraag is
ontvangen op 20 februari 2019).
• Doorbraak 1-1A, het wijzigen van de
gevels (aanvraag is ontvangen op 19
februari 2019).
• Oranjewal 28, het aanpassen van de voorgevel en het intern verbouwen (aanvraag
is ontvangen op 20 februari 2019).
n Hallum
• Mermerdastate 7, het realiseren van een
uitbouw (aanvraag is ontvangen op 18
februari 2019).
n Holwerd
• Stasjonswei 25, het realiseren van een
theetuin (aanvraag is ontvangen op 20
februari 2019).
n Kollum
• Rijdstraat 4, het plaatsen van lichtstraten
en het vervangen van de kozijnen (aanvraag is ontvangen op 18 februari 2019).
n Oosternijkerk
• ’t Oogh 2, het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag is ontvangen
op 19 februari 2019).
n Oostrum
• Tichelwei 32 A, het bouwen van een

nieuw receptiegebouw (aanvraag is ontvangen op 13 februari 2019).
n Oudwoude
• Wâlddyk 15, het dempen van een vijver
(aanvraag is ontvangen op 18 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.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Niawier
• Bartenswei 5, het veranderen en in werking hebben van een nieuwe ligboxenstal,
het maken van een nieuwe uitweg en het
veranderen en in werking hebben van een
melkveehouderij.
Het ontwerpbesluitmet bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 28
februari 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.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Dokkum
• Grote Breedstraat 4, het aanbrengen van
gevelreclame (besluit is verzonden op
15 februari 2019).

n Warfstermolen
•O
 oster-Nieuwkruisland 6, het legaliseren
van een keerwand met grondwal ten behoeve van een bietenstortplaats (besluit
is verzonden op 20 februari 2019).
De dag na verzending liggen de weigeringen
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• J . Droststraat 13, het plaatsen van een
dakkapel (besluit is verzonden op 18
februari 2019).
n Holwerd
•K
 lokstrjitte 4, het verbouwen van de woning (besluit is verzonden op 21 februari
2019).
n Marrum
• J ulianastraat 10, 12, 14, 22, 24 en 26, het
realiseren van 3 levensloopwoningen en 3
kleine gezinswoningen (besluit is verzonden op 20 februari 2019).
n Kollum
•W
 eerstallen 40, het bouwen van een woning (besluit is verzonden op 18 februari
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.
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Marrum
• Langebuorren 8, het verbouwen van renoveren van een monumentaal pand naar
6 appartementen (besluit is verzonden op
22 februari 2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag 28 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 Dokkum
• Stellingmûne 3, het realiseren van een
aanbouw (aanvraag is ingetrokken).
n Hiaure
• Lytse Leasterdyk 1, het bouwen van een
vrijstaande woning (aanvraag is ingetrokken).
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de welstandscommissie in het gemeentehuis te
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar.
27 februari 2019

Meer informatie en de agenda is te vinden
op www.dantumadiel.frl
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Birdaard
• Parkeerplaats sportpark Jislumerdijk, het
organiseren van Circus Bossle van 19 tot
en met 22 april 2019 (aanvraag is ontvangen op 19 februari).
n Dokkum
• op de Bargemerk, het organiseren van een
rommelmarkt op 18 mei 2019 (aanvraag
ontvangen op 20 februari 2019).
n Holwerd
• It Keechje, het organiseren van een
dorpsfeest van 21 tot en met 23 juni 2019
(aanvraag ontvangen op 18 februari 2019).

volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende evenementenvergunning.
Rectificatie publicatie de dato 20 februari 2019:
Onder gemeente Dantumadiel stond de
navolgende tekst gepubliceerd
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Kollumerzwaag
• het organiseren van de Wrotrun op 27
april 2019 (aanvraag is ontvangen op 12
februari 2019).
dit was onjuist en had onder gemeente
Noardeast-Fryslân gepubliceerd moeten
worden; bij deze.

MuntjePop op 6 april 2019 van 18.00 uur
tot 02.00 uur (besluit is verzonden op
20 februari 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.
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 Marrum
• Stasjonswei 12, het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 7maart 2019, vanaf 15.15
uur, komt de Algemene kamer van de
adviescommissie bezwaarschriften bij
elkaar. De in die vergadering te behandelen
bezwaarschriften vindt u op
https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met
gemeente Noardeast-Fryslân, team JS
(0519) 29 88 88.

n Kollum
• op het Maartensplein, het organiseren
van een voorjaarskermis van 3 tot en met
6 april 2019 (aanvraag ontvangen op 20
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 evenementenvergunning.

n Paesens
• op het sportveld aan de Mûnewei, het
organiseren van een dorpsfeest van 13 tot
en met 16 juni 2019 (aanvraag ontvangen
op 18 februari 2019).

Verleende evenementenvergunning
n Kollumerzwaag en omgeving
• het houden van een avond-4-daagse van
20 tot en met 23 mei 2019 (besluit is
verzonden op 19 februari 2019).

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend, dat zij in hun vergadering van 26 februari 2019 een medewerker hebben aangewezen als toezichthouder, belast
met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de volgende wettelijke regelingen
gegeven voorschriften: Participatiewet (PW), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004 (Bbz 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te

n Munnekezijl
• Olde Borchweg 32, het organiseren van

Het aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum
(centrale balie).

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Noardeast-Fryslân

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN: It Poadium & It Beslút
It Poadium

It Beslút

Wanneer : d
 onderdag 7 maart 2019 om 19.30 - 20.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Wanneer : donderdag 7 maart 2019 om 20.45 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda

Agenda

SOP en de dorpen Blije en Wierum informeren de gemeenteraad over het project
Sense of Place

Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân
• Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 Warfstermolen
• Begroting 2019 en voordracht Raad van Toezicht ROOBOL
• Vaststelling Regiodeal fase II
• Volksreferendum
•	Budget economische ontwikkeling en recreatieve en toeristische ontwikkeling
• Verordening adviescommissie bezwaarschriften
• Vaststellen griffie organisatie

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

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Locatie Damwâld

Locatie Ferwert

Locatie Kollum

dinsdag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur

dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30

dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30

zaterdag
09:00 - 12:30 uur

zaterdag
09:00 - 11:00

zaterdag
09:00 - 11:00

Koailoane 11
9104 AA Damwâld

Kleasterwei 41
9172 GN Ferwert

Trekweg 1a
9291 MP Kollum

De milieustraten zijn zondag en maandag gesloten.
U kunt uw afval naar alle locaties van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel brengen.
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