GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 13 maart 2019

CONTACT

RAADSBIJEENKOMST: It Petear
Wanneer : donderdag 21 maart 2019 om 19.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda
De oorspronkelijk It Beslút vergadering, wordt ingevuld als
It Petear. Er komen twee onderwerpen aan de orde:
• Supermarktvisie 19.30 – 20.30 uur
• Visietraject – Ferkenning + plan van aanpak tweede fase
20.45 – 21.45 uur

Het Visietraject (traject dat moet leiden tot een
gemeentelijke Omgevingsvisie) kent drie fasen: Ferkenning,
Ferbining en Fisy. Het resultaat van de eerste fase,
resulterend in de Ferkenning, is eind vorig jaar opgeleverd en
zal nu ook aan de nieuwe raad worden voorgelegd, samen
met het Plan van Aanpak voor de tweede fase, de Ferbining
(dialoogfase met samenleving).

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de adjunctgriffier, mevr. T. Toren, (0511) 45 88 13,
t.toren@noardeast-fryslan.nl

INRICHTINGS- EN VERKEERSPLAN CAMPUS
Op 7 maart 2018 is het concept verkeersplan gepresenteerd voor de Campus
Kollum en het Kindcentrum. Er zijn diverse reacties ontvangen van verschillende bewoners. Deze zijn verwerkt in een reactienota. En de meeste van de
ingediende reacties zijn verwerkt in het inrichtings- en verkeersplan.
De reactienota en het definitieve plan staan op de website www.noardeastfryslan.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de stand van zaken en de
planning.

Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
maaandag t/m donderdag: 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. Steeds meer zaken kunt
u online regelen via de website.
Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

09:00 - 12:00 uur
16:00 - 19:30 uur
09:00 - 12:00 uur

Dokkum
Maandag t/m donderdag 13:00 - 16:30 uur
Dinsdag
13:00 - 16:30 uur
Woensdag
13:00 - 16:30 uur
Donderdag
13:00 - 16:30 uur
Vrijdag
09:00 - 12:00 uur
		
19:00 - 20:30 uur
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
Dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30 uur
Zaterdag
09:00 - 11:00 uur

STEMBUREAU DE PIONIER DOKKUM
In basisschool De Pionier aan de Âlde Terp in Dokkum wordt op 20 maart en 23 mei een
nieuw stembureau gevestigd. Graag vragen wij u even aandacht voor het parkeren. Om
ergernis en overlast bij de bewoners te voorkomen, vragen wij u rekening te houden met
het parkeren aan De âlde Terp in Dokkum. Dubbel parkeren in de straat is niet toegestaan.
Ook mogen opritten van woningen niet worden geblokkeerd. Stemmers kunnen eventueel
parkeren aan de achterkant van de school aan de Rhoderterp.Het stembureau is geopend
van 7:30-21:00 uur. Meer informatie vindt u op www.noardeast-fryslan.nl

Damwâld Koailoane 11
Dinsdag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur
Zaterdag
09:00 - 12:30 uur
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

HAARDHOUT TE KOOP
De gemeente heeft stamhout te koop, afkomstig van
snoeiwerkzaamheden binnen de gemeente. Dit hout wordt
door cliënten van Talant gekloofd en verkocht. Het is hout
wat nog gedroogd moet worden. Na de zomer is er ook weer
gedroogd hout verkrijgbaar. De prijs van het hout is €45.00
per m3. Het gedroogde hout na de zomer kost €55.00 per m3.
Heeft u belang in openhaardhout dan kunt u dit bestellen.

Waar kan ik het hout bestellen?
Via Talant (0511) 45 10 60 kunt u het hout bestellen. U
kunt het zelf ophalen maar u kunt het ook laten bezorgen.
Woont u binnen een straal van 5 km van Kollum, dan wordt
het gratis bezorgd. Daarbuiten wordt er een kleine bijdrage
gevraagd voor de onkosten.

Nieuwe werkwijze gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een nieuwe werkwijze. De raadsbehandeling kan uit drie gedeelten bestaan: It Petear, It Debat en It Beslút. Hieronder staan de verschillende
bijeenkomsten toegelicht. De raad, bestaande uit 29 raadsleden, komt vaak op donderdagavond bij elkaar, meestal in de raadszaal van Kollum. De aankondiging van de
raadsvergadering ziet u voortaan met de bijbehorende naam en icoon terug op de gemeentepagina.

It petear

It debat

it beslút

It poadium

Tijdens It Petear komt de raad
samen om zaken informerend te
bespreken. Hier wordt de raad zo goed
mogelijk geïnformeerd en wordt het
onderwerp zo goed mogelijk in beeld
gebracht. Dit kan op verschillende
manieren bijvoorbeeld door middel
van een vragenmoment, presentatie,
hoorzitting of werkbezoek.

Als er voldoende informatie
beschikbaar is, wordt er bepaald
wat het vervolg is. Als het om een
onderwerp gaat waarbij er behoorlijke
politieke verschillen zijn, kan er
gekozen worden voor It Debat. Tijdens
It Debat wordt er een eerste poging
ondernomen om dichter bij elkaar te
komen.

Twee keer per maand is er een
besluitvormende raadsvergadering.
Dit is de ‘reguliere’ raadsvergadering
waarbij de raad besluiten neemt.
In deze fase nemen raadsleden
pas een standpunt in. De meeste
onderwerpen/raadsvoorstellen gaan
direct door naar de besluitvormende
raadsvergadering, dus zonder It Petear
of It Debat.

Voor burgerinitiatieven is er een
aparte avond ingepland op de vierde
donderdag van de maand. Hier kunnen
inwoners hun eigen plannen aan de
raad presenteren. De raad komt graag
naar u toe! U kunt uw verzoek richten
aan de griffie.

Contactinformatie raad en griffie:
(0519) 29 88 77

griffie@noardeast-fryslan.nl

@riednoardeast

@riednoardeast

www.riednoardeast-fryslan.nl
13 maart 2019

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Burdaard
• Ds. R.H. Kuipersstraat 2, het realiseren
van een berging en buitenruimte (aanvraag is ontvangen op 4 maart 2019).
n Burum
•	Herestraat 11, het uitbreiden van de woning (aanvraag is ontvangen op 3 maart
2019)
n Dokkum
•	Grote Breedstraat 4, het realiseren van
een appartement (aanvraag is ontvangen
op 28 februari 2019).
n Holwerd
•	Stasjonswei 15, het plaatsen van 12 zonnepanelen op het platte dak (aanvraag is
ontvangen op 3 maart 2019).
n Kollum
•	Paradyske 3, het plaatsen van een
seizoensgebonden sanitaire ruimte tbv
de camping (aanvraag is ontvangen op 4
maart 2019).
•	in bouwplan Westenstein op kavel 13,
het plaatsen van een stacaravan voor
tijdelijke woonruimte (aanvraag is ontvangen op 6 maart 2019).
n Kollumerzwaag
•	Koarteloane 61, het uitbreiden van de
woning (aanvraag is ontvangen op 4
maart 2019).
n Munnekezijl
•	Olde Borchweg 48, het uitbreiden van
een bestaande loods (aanvraag is ontvangen op 5 maart 2019).
n Paesens
•	Kokentún 26, het realiseren van een
recreatie appartement (aanvraag is ontvangen op 6 maart 2019).
n Ternaard
•	Worp van Peymastrjitte 1, het wijzigen
van het schoolgebouw in een woon-/recreatiewoning (aanvraag is ontvangen op
6 maart 2019).
n Warfstermolen
•	Gruytsweg 34, het verbouwen van de
woning (aanvraag is ontvangen op 5
maart 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 Dokkum
•	Oranjewal 28, het brandveilig in gebruik
nemen van het gebouw.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt/liggen met ingang van 14 maart
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 Moddergat
• De Oere 2, het dempen van watergangen.
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 Zwagerbosch
•	Heidewei 69, het plaatsen van een
nieuwe houten garage (besluit is verzonden op 5 maart 2019).
De dag na verzending ligt de weigering zes
weken ter inzage op het gemeentehuis in
Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Feije van Heemstrasingel 15-21 en Dr
Nic. Radbodusstraat 50-60, het verstevigen van de galerijen (besluit is verzonden
op 5 maart 2019).
•	Hoedemakersweg 68 t/m 76 (even),
het bouwen van 5 woningen (besluit is
verzonden op 5 maart 2019).
•	Carpentier Altingstraat 19, 21, 23, 25 en
27 en Potterstraat 6, 8, 10,12,14,16 en
18, het bouwen van 12 sociale huurwoningen (besluit is verzonden op 6 maart
2019).
•	Oranjewal 28, het aanpassen van de
voorgevel en het intern verbouwen (besluit is verzonden op 6 maart 2019).
n Engwierum
•	Sylsterwei 1, het deels gebruiken van de
eigen woning voor B&B (besluit is verzonden op 7 maart 2019).
n Ferwert
•	Zeedijk 23, het plaatsen van drie geslepen dakkapellen (besluit is verzonden op
6 maart 2019).

n Kollum
•	Willem Loréweg 30, het realiseren van
een tweede bedrijfswoning (besluit is
verzonden op 6 maart 2019).
n Kollumerzwaag
•	Triemsterloane 43, het aanleggen van
nieuwe in- en uitrit (besluit is verzonden
op 5 maart 2019).
•	Achterwei 10, het bouwen van een
berging/carport (besluit is verzonden op 8
maart 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.
Niet verder in behandeling zijnde
omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Koornmarkt 7, het plaatsen van 8 zonnepanelen (aanvraag is ingetrokken).
n Hallum
•	Memerdastate 7, het realiseren van een
uitbouw (aanvraag is ingetrokken).
n Paesens
•	De Buorren 19, het realiseren van een
schuur/berging (aanvraag is 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 exploitatie-vergunning
n Anjum
•	Oostmahorn 31, het exploiteren van een
café/restaurant (aanvraag ontvangen op
28 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
exploitatievergunning
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Dokkum
•	in de binnenstad, het organiseren van
een jaarmarkt op 2 augustus 2019 (aanvraag ontvangen op 1 maart 2019).
•	in de binnenstad, het organiseren van
festiviteiten rond Koningsdag op 27 april
2019, en op Bevrijdingsdag 5 mei 2019
(aanvraag is ontvangen op 4 maart 2019).

n Kollum
•	in het Kollumerkanaal bij de Hessebrug,
het organiseren van een Drakenbootrace
op 22 juni 2019 (aanvraag ontvangen op
1 maart 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.
Verleende evenementenvergunning
n door Dokkum e.o.
•	het organiseren van de avondvierdaagse
van 20 tot en met 23 mei 2019 (besluit is
verzonden op 5 maart 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.
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 Burdaard
•	It Spyk 12, het bouwen van een opslagloods voor eigen opslag en kleine reparatiewerkzaamheden.
n Hallum
•	Doniaweg 10, het oprichten van een bedrijf voor opslag en bewerken van hout.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 21 maart 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.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

VLOERISOLATIE VOOR WARMERE VOETEN EN ENERGIEBESPARING
Vloerisolatie houdt de warmte in huis en bespaart energie. Een gemiddelde woning
met vloerisolatie gebruikt op jaarbasis gemiddeld 320 m3 minder gas. Dat scheelt
circa 250 euro per jaar op je energierekening. Vloerisolatie kost voor een gemiddelde
woning ongeveer 1800 euro. De maatregel is dus binnen circa 7 jaar terugverdiend.
Daarbij zorgt het ervoor dat de gevoelstemperatuur van de vloer met circa 2 graden
wordt verhoogd.
Gratis en onafhankelijk advies
Voordat je jouw vloer gaat isoleren is het belangrijk om te bekijken of jouw
kruipruimte geschikt is voor vloerisolatie en welk materiaal je gaat gebruiken. Het
gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt je verder met gratis en onafhankelijk advies.
Meer informatie over vloerisolatie vind je op http://www.duurzaambouwloket.nl/
maatregelen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gratis helpdesk door te bellen (072) 743
39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl). Onderstaand geeft het Duurzaam
Bouwloket alvast 5 belangrijke tips voor vloerisolatie.
5 tips voor vloerisolatie
1. Heeft je huis een kruipruimte van minstens 35 cm hoog?Dan is isolatie tegen de
onderkant van de vloer een goede keuze. Het is makkelijk aan te brengen en levert
veel besparing en comfort op.
2. Heb je geen kruipruimte of is die lager dan 35 centimeter? Dan zijn er nog andere
mogelijkheden, zoals het isoleren van de bodem van de kruipruimte of de vloer van

bovenaf isoleren.
3. Isoleer je vloer meteen goed en ga voor een zeer goede isolatiewaarde (Rcwaarde). Bij isolatie aan de onderkant van de vloer is dat minstens Rc = 3,5 en bij
vloerverwarming minstens Rc = 5.
4. Bijna alle isolatiematerialen hebben een lage milieubelasting. Alleen schapenwol
en gespoten PUR met HFK's als blaasmiddel zijn voor het milieu af te raden. Kies
bij gespoten PUR voor HFO’s of water als blaasmiddel.
5. Z
 eer ervaren doe-het-zelvers kunnen de vloer ook zelf isoleren en daarmee kosten
besparen.
Betrouwbare uitvoerende bedrijven
Ben je op zoek naar een betrouwbaar en lokaal bedrijf dat de maatregel voor jou kan
uitvoeren?
Duurzaam Bouwloket heeft hier een overzicht gemaakt van bedrijven die de juiste
certificeringen hebben en garanties bieden op het werk dat zij leveren.
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven, voer je postcode en huisnummer in
en je ziet direct een overzicht van bedrijven.
Heb je geen investeringsbudget maar wil je toch aan de slag, dan kan je gebruik
maken van een energiebespaarlening. Meer informatie hierover vind je via de
subsidiecheck.
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