
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 09:00 - 12:00 uur
 Woensdag 16:00 - 19:30 uur 
 Donderdag & vrijdag 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

  Aangepaste openingstijden i.v.m.  
de feestdagen, gesloten op: 
 vrijdag 19 april (goede vrijdag) 

 maandag 22 april (2e paasdag) 
  donderdag 30 mei &  vrijdag 31 mei  

(hemelvaartsdag)
 maandag 10 juni (2e pinksterdag)

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.

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  3 april 2019

Wanneer : donderdag 11 april 2019 om 19.30 uur 
Waar : raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Agenda
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
•  19.30 - 20.30  

Presentatie welzijnsorganisaties 'Het Bolwerk' en 
'Timpaan'

•  20.30 - 21.30 
Presentatie van ontwikkelingen binnen de WMO

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

Vanaf 4 april worden de besluitvormende raadsvergaderingen  
voorafgegaan door een interview met raadsleden. Dit start 
om 19.10 uur en is te volgen via TV en de livestream.  

RAADSBIJEENKOMST: It Petear

BONIFATIUS BEURS 2019 - VOOR DE ZOMERUNIVERSITEIT FULDA

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.

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.

U bent van harte welkom!
De vergadering is 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.  

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

VOLGENDE WEEK EVEN GEEN IJS OP FONTEIN VOOR INREGELWERK 

De IJsfontein in Dokkum was een ontdekkingstocht en dat blijft het voorlopig ook nog even. We zitten nog in de 
‘inregelperiode’. We leren steeds beter wat de juiste instellingen zijn, maar daarvoor moeten we wel eens wat uit-
proberen. Volgende week (van 8 t/m 12 april) worden verschillende zaken bekeken en wordt de IJsfontein ook even 
uitgezet. Voor het weekend is de fontein weer in ijs gehuld.

De IJsfontein is veranderlijk als het weer en geen dag hetzelfde. Afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtig-
heid, de wind, neerslag en zonnekracht groeit en smelt het ijs. De energie van de fontein wordt via zonnepanelen 
opgewekt. De vorm van de koperen fontein is zo gemaakt dat met de beschikbare energie een maximale hoeveelheid 
ijs kan worden gevormd. Miljoenen jaren aan evolutie in de plantenwereld hebben de basis gelegd voor deze fibonac-
civorm die voor optimale schaduwwerking zorgt. 
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 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Aalsum
•  Hantumerwei 28, het realiseren van een 

nieuw te bouwen werktuigenberging/pot-
stal (aanvraag is ontvangen op 26 maart 
2019).

n Anjum
•   Sylsterwei 3, het realiseren van een 

kleinschalig kampeerterrein (aanvraag is 
ontvangen op 22 maart 2019).

n Burdaard
•   Hikkaarderdyk 37, het plaatsen van een 

standbeeld in de jachthaven 'Mounehiem' 
(aanvraag is ontvangen op 24 maart 
2019).

n Dokkum
•   Reigerstraat 15, het wijzigen van de 

kozijnindeling in de voorgevel (aanvraag is 
ontvangen op 25 maart 2019).

•   Stenendam 8, het plaatsen van een loggia 
op de zolderverdieping en het plaatsen 
van zonnepanelen (aanvraag is ontvangen 
op 22 maart 2019).

•   Zuiderbolwerk 63, het plaatsen van een 
serre (aanvraag is ontvangen op 22 maart 
2019).

•   Alde Terp 2, het bouwwerk brandveilig 
gebruiken (aanvraag is ontvangen op 25 
maart 2019).

n Dokkum/Oostrum
•   in het buitengebied van Betterwird,  

Hogedijken en Tichelwei, het aanleggen 
van glasvezel (aanvraag is ontvangen op 
26 maart 2019). 

n Kollum
•   De Weerstallen 28, het realiseren van een 

nieuwbouw woning (aanvraag is ontvan-
gen op 20 maart 2019).

•   Eyso de Wendtstraat 74, het plaatsen van 
een erker (aanvraag is ontvangen op 21 
maart 2019).

•   Bouwkavel 27 aan de Weerstallen, het 
realiseren van een nieuwbouw woning en 
het aanleggen van een uitrit (aanvraag is 
ontvangen op 26 maart 2019).

n Marrum
•  Hoge Herenweg 24, het verbouwen van 

de woning (aanvraag is ontvangen op  
22 maart 2019).

n Triemen
•  De Dôlle 26, het verplaatsen van een 

uitrit (aanvraag is ontvangen op 20 maart 
2019).

n Warfstermolen
•  Gruytsweg 74, het renoveren van de wo-

ning (aanvraag is ontvangen op 26 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 Blije
•  Farrewei 16 A, het uitbreiden en het 

brandveilig in gebruik nemen van de 
school.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van 3 april 2019 zes 
weken op het gemeentehuis te Damwâld 
ter inzage. Een ieder kan gedurende deze 
termijn een zienswijze indienen. Dit bete-
kent dat u uw mening of reactie kunt geven 
over het opgestelde ontwerpbesluit. 

Verleende omgevingsvergunning
n Burum
•  Van Eysingaweg 4, het uitbreiden van een 

melkveestal (besluit is verzonden op 27 
maart 2019).

n Dokkum
•  Grote Breedstraat 44, het vervangen van 

de winkelpui (besluit is verzonden op 26 
maart 2019).

•  Hogepol 5, het realiseren van een ap-
partement en het plaatsen van een nieuw 
kozijn (besluit is verzonden op 22 maart 
2019).

•  Keppelstraat 15, het verbouwen van de 
begane grond tot 2 appartementen (be-
sluit is verzonden op 26 maart 2019).

n Ee
•  ter hoogte van Lytse Loane 2, 6 en 8 en 

Omgong 1, het leggen van waterleidingen 
(besluit is verzonden op 26 maart 2019).

n Marrum
•  Miedwei 3, het plaatsen van een zonne-

energie opstelling in de achtertuin (besluit 
is verzonden op 29 maart 2019).

n Triemen
•  De Triemen 6, het vervangen van de 

bovenbouw en het uitbreiden van de be-
staande melkveestal (besluit is verzonden 
op 27 maart 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.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Dokkum
•  De Veiling 1, het plaatsen van een 

reclamezuil (ingetrokken op verzoek van 
aanvrager).

n Hallum
•  Finne 16, het plaatsen van een hout-

kachelpijp (ingetrokken op verzoek van 
aanvrager).

Vergunning archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed een vergunning archeologisch 
monument heeft verleend op het volgende 
perceel:

n Brantgum
•  Op het perceel met de kadastrale aandui-

ding: gemeente Ternaard, sectie D, num-
mer 1309 (Rijksmonumentnummer 45315 
/ Locatie: Ids Wiersmastrjitte 4), voor 
graafwerkzaamheden ten behoeve van:

 -  de plaatsing van een toilet en keuken-
groep in de kerk Brantgum;

 -  het in de bodem aanbrengen van een 
Individuele Behandelingsinstallatie voor 
Afvalwater (IBA) direct ten westen van 
het kerkgebouw; en

 - de aanleg van de afvoer van deze IBA.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van donderdag 4 april 2019 zes 
weken op het gemeentehuis te Damwâld 
ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep 
worden ingesteld bij de sector bestuurs-
recht van de rechtbank Leeuwarden. 
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend 
en tenminste te bevatten uw naam, adres, 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep.

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 

Verleende vergunning wegafsluiting
n Dokkum en Holwerd
•  Voor de doortocht van de Elfsteden-

rijwieltocht op 10 juni 2019 (besluit is 
verzonden op 28 maart 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
•  Legeweg 5, het exploiteren van bistro de 

Koffiebranderij (besluit is verzonden op  
27 maart 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
•  Legeweg 5, de bistro de Koffiebranderij 

(besluit is verzonden op 27 maart 2019)..

De dag na verzending ligt de vergunning  
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Dokkum
•  Op de Markt, het organiseren van Fair-

trade markt op 11 mei 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 18 maart 2019)

•  Op de Markt en in de (voormalige) Arriva 
loods, het organiseren van Lentekriebels 
op 25 mei 2019 (aanvraag is ontvangen 
op 22 maart 2019).

n In de voormalige gemeente Dongeradeel
•  Het organiseren van Walk4Brains op  

30 juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 
21 maart 2019).

n Kollum
•  Voorstraat, het organiseren van Kollumer 

oproerdagen op 5 en 6 juli 2019 (aanvraag 
is ontvangen op 21 maart 2019).

n Kollumerzwaag
•  Thv Boskreed 2, het organiseren van een 

muziekfestival op 28 juni 2019 (aanvraag 
is ontvangen op 26 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
•  Bargemerk, het organiseren van een 

rommelmarkt op 18 mei 2019 (besluit is 
verzonden op 27 maart 2019).

•  Parklaan 1 (schoolplein), het organiseren 
van de ‘Examennacht Dalton Dokkum’ op 
17 en 18 april 2019 (besluit is verzonden 
op 28 maart 2019).

n Kollum
•  Voorstraat 46 en Adje Lambertszlaan,  

het houden van een aubade en het 
organiseren van spelletjes op Koningsdag 
27 april 2019 (besluit is verzonden op 25 
maart 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.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen word-
en doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen
Een melding ingevolge artikel 1.10a van 
het Besluit lozen buiten inrichtingen is 
ontvangen van:
n Anjum
•  Toxopeuswei 2, het realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.
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GRATIS COMPOSTACTIE NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL

Zaterdag 30 maart 2019 was de landelijke Compostdag. Voor de inwoners van de 
gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel was gratis compost verkrijgbaar.  

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.  
De actie was een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeenten.

foto: 
Wethouders Esther Hanemaaijer (Noardeast) en Gerben Wiersma (Dantumadiel) hielpen 
een handje op het gemeentelijk terrein in Dokkum.


