GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 27 maart 2019
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Burdaard
• Ds. R. H. Kuipersstraat 21, het plaatsen
van zonnepanelen op het platte dak van
het woonhuis en de garage (aanvraag is
ontvangen op 16 maart 2019).
n Dokkum
• Over de Ee 2, het bouwen van een garage
(aanvraag is ontvangen op 14 maart
2019).
• Nauwstraat 4 en 4A (en Koningstraat 1),
het verbouwen van de woning (aanvraag
is ontvangen op 14 maart 2019).
• Bevrijdingslaan 26, het plaatsen van een
erfafscheiding (aanvraag is ontvangen op
16 maart 2019).
• Beurtvaart 2, het plaatsen van lichtreclame op het dak (aanvraag is ontvangen
op 18 maart 2019).
• Holwerderweg 19, het bekleden van de
huidige stalen buitengevelbeplating (aanvraag is ontvangen op 20 maart 2019).
n Ee
• ter hoogte van Lytse Loane 2, 6 en 8 en
ter hoogte van de Omgong 1, het leggen
van waterleidingen (aanvraag is ontvangen op 14 maart 2019).
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18 B, het plaatsen
van een tijdelijke stacaravan (aanvraag is
ontvangen op 15 maart 2019).
n Holwerd
• It Keechje 14, het verbouwen van de
woning (aanvraag is ontvangen op 14
maart 2019).
• Hemmingawei 6, het realiseren van een
bijkeuken (aanvraag is ontvangen op 20
maart 2019).
n Kollumerzwaag
• Koarteloane 25, het uitbreiden van de
woning (aanvraag is ontvangen op 17
maart 2019).
n Waaxens
• Tjessenswei, het plaatsen van 2 hekpijlers
ter markering van het rijksmonument
(aanvraag is ontvangen op 18 maart
2019).
Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 1, het realiseren
van een nieuwbouw voor Bed & Breakfast
(aanvraag is ontvangen op 19 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 Marrum
• Nieuweweg 5, het installeren van een
ondergrondse combi-tankinstallatie.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt/liggen met ingang van donderdag
28 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 Anjum
• Brouwerswei 4, het vergroten van de
woning.
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 Oosternijkerk
• De Buorren 22, het plaatsen en veranderen van de bestaande kozijnen en de gevel
(besluit is verzonden op 20 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
• Learmûne 54, het plaatsen van een dakkapel (besluit is verzonden op 21 maart
2019).
• Waagstraat 17, het vervangen van de
pui in de voorgevel en het realiseren van
een woning op de verdieping (besluit is
verzonden op 21 maart 2019).
n Hallum
• De Singel 7, het vervangen van handelsreclame (besluit is verzonden op 18 maart
2019).
n Kollum
• Kievitstraat 20, het aanleggen van een
oprit aan de voorzijde van de woning (besluit is verzonden op 19 maart 2019).
n Wetsens
• Pypsterwei 4, het verplaatsen van de
werktuigenberging (besluit is verzonden
op 20 maart 2019).

Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag
28 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.
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 Aalsum
•H
 antumerwei 28, het organiseren van
Campina Open Boerderijdagen op 10 juni
2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur (aanvraag is ontvangen op 14 maart 2019).
n Dokkum
•D
 okkum-stad en Bonifatiuskapel, het
organiseren van Bonifatiusdagen van 14
juni tot en met 16 juni 2019 (aanvraag is
ontvangen op 15 maart 2019).
n Kollum
•A
 dje Lambertszlaan 4 en Voorstraat 46,
het organiseren van activiteiten op 27
april 2019 i.v.m. Koningsdag (aanvraag is
ontvangen op 14 maart 2019).
n Kollumerzwaag
•Y
 mkershof, het organiseren van braderie
en rommelmarkt op 25 mei 2019 van 8:00
uur tot 17:00 uur (aanvraag is ontvangen
op 15 maart 2019)
n Westergeest
•E
 elke Meinertswei 33, het organiseren
van het Slingeraap Festival op 15 juni
2019 van 14.30 uur tot 2.00 uur (aanvraag is ontvangen op 18 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.

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.

Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Blije
• Healebuorren 12, het vernieuwen van het
dak en het plaatsen van een dakkapel
(aanvraag is buiten behandeling gesteld).

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• a an de Parklaan, het uitvoeren van voorstellingen van Circus Renz van 11 tot en
met 22 april 2019 (besluit is verzonden op
25 maart 2019).

n Metslawier
• Singel 5, het isoleren van het dak, het
vervangen van kozijnen in de voorgevel
en het plaatsen van voorzetwanden (aanvraag is buiten behandeling gesteld).

n Burdaard
• in een tent aan het Sportpaad, het organiseren van een dorpsfeest op 9, 10 en
11 mei 2019 (besluit is verzonden op 22
maart 2019).

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

n Ferwert
•o
 p de Havenstraat en Acher Brouwers,
het houden van een vrijmarkt op 27 april
2019 van 8.00 uur tot 12.00 uur (besluit
is verzonden op 18 maart 2019).
•H
 egebeintumerdyk, Hoofdstraat en Vrijhof, het houden van een zeepkistenrace
op 11 mei 2019 (besluit is verzonden op
19 maart 2019).

n Oostrum
• op het perceel met de kadastrale aanduiding: gemeente Ee, sectie G, nummer 729
(Rijksmonumentnummer 45880 / Locatie:
Tichelwei 29), voor:
- de sloop en herbouw van een jongveestal;
-	de sloop en herbouw van een woning
en schuur ten behoeve van de opslag
voor machines en een graanbunker.

n Kollumerzwaag
•h
 et houden van een survivalrun “de
Wrotrun” op 27 april 2019 van 9.00 uur
tot 17.00 uur (besluit is verzonden op 18
maart 2019).

CONTACT
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
Let op: donderdag 28 maart geopend
van 09:00 - 12:00 uur
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
Dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30 uur
Zaterdag
09:00 - 11:00 uur
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.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

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 incidentele festiviteit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1
(Café De Lantaarn), het hebben van live
muziek op 6 april 2019 van 21.00 uur tot
02.00 uur.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 4 april 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 NoardeastFryslân, team JS (0519) 29 88 88.
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OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN: It Petear & It Beslút
It Petear

It Beslút

Wanneer : donderdag 4 april 2019 om 19.30 uur
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Wanneer : d onderdag 4 april 2019 na afloop van It Petear (plm. 20.30 uur)
Waar
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda

Agenda

1.	Presentatie over SOM (StadsOntwikkelingsMaatschappij)
Dit betreft een subsidieregeling met als doel het beschermde stadsgezicht van de
Dokkumer binnenstad op te waarderen van een 7 naar een 9.

Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Afgeven verklaring van geen bedenkingen mestbassin Iedyk Wanswert
• Gezamenlijk advies lokale omroep
• Begroting 2019 Elan Onderwijsgroep
• Vaststellen verordening kwijtschelding 2019
• Vaststellen Verordening informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslân 2019

2. Kennismaking met historische vereniging “de Sneuper”

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

Inspreken
Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer
informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. (0519) 29 88 77, e-mail s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

U bent van harte welkom!
De vergaderingen zijn 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 definitieve agenda en stukken kunt vinden.

GRATIS COMPOSTACTIE NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL
Op zaterdag 30 maart 2019 is de landelijke Compostdag. Voor de inwoners van de
gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel is gratis compost verkrijgbaar.
De gemeenten willen de gescheiden afvalinzameling stimuleren. De actie is een
initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeenten.
Zolang de voorraad strekt kunt u gratis compost ophalen op de onderstaande tijden
en locaties:
Dokkum gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg 86
Vrijdag 29 maart van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 30 maart van 9.00-12.00 uur

Milieustraten Kollum (Trekweg 1a) & Ferwert (Kleasterwei 41)
Vanaf zaterdag 30 maart tijdens openingsuren. De openingstijden vindt u op de vorige pagina
onder 'openingstijden Milieustraten'.

Op=op
Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een
meegebrachte aanhanger, of in de achterbak van een auto, moet worden geschept.
Neem hiervoor ook uw eigen materiaal, zoals stevige plastic zakken of emmers mee.

Per voertuig mogen maximaal ´twee kruiwagens´ worden meegenomen. Hoewel er
een flinke berg compost zal liggen, geldt: ‘op=op’.
Gratis
Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente haar inwoners voor
het gescheiden aanleveren van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Zo kunt u
kennismaken met het resultaat van de gescheiden inzameling: gft-compost. Op een
natuurlijke manier bemesten van de tuin is beter dan met kunstmest.
Helaas bestaat het restafval in de grijze huisvuilcontainers nog steeds voor ongeveer
35% uit gft-afval. Dat is zonde, want ook hiervan had prima compost gemaakt
kunnen worden. Bovendien moet dit restafval tegen veel hogere kosten worden
verwerkt dan het gescheiden gft-afval.
Goed voor de tuin
Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is.
Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de
waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.

MEERKOSTENREGELING

Zorg en ondersteuning

Woonde u in 2018 in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a.? En heeft u een WMO-indicatie, meestal met
eigen bijdrage CAK en/of maakte u gebruik van de algemene voorziening voor een schoon huis? Dan kunt u, als één van de onderstaande situaties
volledig van toepassing is, een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt. Het gaat om uw situatie in 2018.
Is situatie 1 volledig op u (en/of uw partner) van toepassing? Dan geldt een vergoeding van € 230,- per huishouden.
Is situatie 2 of 3 volledig van toepassing? Dan geldt een vergoeding van € 100,- per huishouden.

• Ik en/of mijn partner betaalde een inkomensafhankelijke
bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
• ik en/of mijn partner betaalde een eigen bijdrage voor de
Algemene voorziening voor een schoon huis en;
• ik ben/wij zijn niet AV-Frieso Compleet verzekerd.

• Ik en/of mijn partner betaalde een inkomensafhankelijke
bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
• ik en/of mijn partner betaalde een eigen bijdrage voor de
Algemene voorziening voor een schoon huis en;
• ik ben/wij zijn wel AV-Frieso Compleet verzekerd.

• Ik en mijn partner betaalden geen eigen bijdrage voor het gebruik van een WMO-voorziening aan het CAK, omdat wij behoren tot de doelgroep
van samenwonenden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met een inkomen tot € 35.175,-.
• ik en mijn partner betaalden een eigen bijdrage voor de Algemene voorziening voor een schoon huis en;
• wij zijn niet AV-Frieso Compleet verzekerd.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?
Download het aanvraagformulier Meerkostenregeling 2018 via de website
www.noordoosthelpt.nl. Print het formulier uit, vul het volledig in en
zet uw handtekening eronder. Stuur het naar ons terug. U vindt het adres op
het formulier. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook ophalen
aan de balie in de gemeentehuizen te Damwâld, Dokkum, Ferwert of Kollum.
Openingstijden van de gemeentehuizen vindt u in deze krant of op de website
van de gemeente www.noardeast-fryslan.nl of www.dantumadiel.frl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als wij uw aanvraagformulier op tijd en volledig hebben ontvangen, sturen wij
u een ontvangstbevestiging en laten wij daarna binnen 8 weken weten of u de
vergoeding krijgt. Als u die krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk over
op uw bankrekening.
Let op: vul het aanvraagformulier volledig in en vergeet uw
handtekening niet. Het formulier moet vóór 31 augustus 2019
binnen zijn bij de gemeente.
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DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN KOMT ERAAN!
Op of rond 31 maart 2019 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen
2019. Op het aanslagbiljet vindt u het bedrag dat u aan de gemeente moet
betalen en de nieuwe WOZ-waarde.
Wij kijken naar de waarde van uw woning of bedrijf op 1 januari 2018
Bij de berekening van de belasting die u moet betalen, kijken wij naar de waarde van
uw woning of bedrijf op 1 januari 2018. In de wet WOZ staat dat wij dat zo moeten
doen. Is uw woning na deze datum meer, of juist minder waard geworden? Daar mag
de gemeente volgens deze wet geen rekening mee houden.
U kunt de gemeentebelasting in één keer, of in termijnen betalen
U kunt de gemeentebelasting in 10 termijnen betalen. U moet dan wel gebruik
maken van automatische incasso. Wilt u dat? Dat kunt u snel en eenvoudig regelen
met een doorlopende machtigingskaart of – met uw DigiD - via de website van de
gemeente www.noardeast-fryslan.nl.
De machtigingskaart sturen we mee met de aanslag en deze kunt u gratis aan ons
terug sturen met de retourenvelop.
Het taxatieverslag van uw woning inzien
Via de website www.mijnoverheid.nl kunt u met uw DigiD het taxatieverslag

opvragen. In dit verslag leest u een nadere onderbouwing van de WOZ-waarde van
uw woning of bedrijfspand. Let op: het is belangrijk dat de aanslag op uw naam staat.
Op deze site gaat u naar ‘Persoonlijke gegevens’. Log vervolgens in met uw DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord > ga naar Wonen > ga naar WOZ. Klik op het adres
en download het taxatieverslag als PDF-bestand.
Problemen met inloggen op DigiD? En is de tenaamstelling geen ‘natuurlijk
persoon’?
In dat geval kunt u het taxatieverslag bij de gemeente opvragen. Bel dan met het
team Administraasje en Belestingen via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of stuur
een e-mail naar info@noardeast-fryslan.nl
Meer informatie leest u ook in de toelichting bij de belastingaanslag en op onze
website
Hierin vindt u uitgebreide informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en
de waardering onroerende zaken (WOZ). Ook kunt u alle informatie nalezen op de
gemeentelijke website: www.noardeast-fryslan.nl Komt u er niet uit of heeft u nog
andere vragen? Dan helpen wij u graag verder. Bel dan met de gemeente via
(0519) 29 88 88.

BONIFATIUS BEURS 2019 - VOOR DE ZOMERUNIVERSITEIT FULDA
Studenten uit Dokkum e.o. van 18 jaar
en ouder komen ook deze zomer weer
in aanmerking voor een studieplek
aan de Hessen International Summer
Universities Germany in Fulda van 06
juli t/m 03 augustus 2019.
Er is een beurs beschikbaar voor één en
mogelijk zelfs twee oud-leerlingen van
het Dockinga College HAVO/VWO. De
beurs dekt de kosten voor vier weken
studie en activiteiten, verblijf, ontbijt en
een meerdaagse excursie naar Berlijn en
Dresden.

De inschrijftermijn voor de Bonifatius Beurs sluit op 1 mei 2019.
Partnersteden
De Bonifatius Beurs is een initiatief van de partnersteden Dokkum en Fulda
(Duitsland) i.s.m. de Hochschule Fulda. De coördinatie is in handen van het
Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda.
De Bonifatius Beurs wordt vanaf 2010 jaarlijks toegekend aan een (oud-)
leerling van het Dockinga College van 18 jaar of ouder. Doel van de beurs is de
vriendschapsbanden tussen Dokkum en Fulda op een levendige manier onder de
aandacht brengen.
Meer informatie
Voor uitgebreide info over de zomeruniversiteit, inschrijving en het programma zie
www.isu-fulda.de
Je kunt ook altijd een mailtje schrijven naar Wolter Kleine: e-mail
dokkumcreditonfulda@gmail.com, tel (06) 41 89 86 00.
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