GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 10 april 2019

CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN - woensdag 17 april 2019
Waar

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

: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear
Tijdstip

: 19.10 uur

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

Onderwerp

	
Op deze locaties kunt u alleen terecht
voor burgerzaken. Steeds meer zaken kunt
u online regelen via de website.

Interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf.

It Debat
Tijdstip

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

: 19.30 uur

Onderwerpen
Rapport verkenning huisvesting gemeentelijke organisatie met varianten en standpunt college burgemeester
en wethouders.

It Beslút
Tijdstip

: aansluitend aan It Debat

Onderwerpen:
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Initiatiefvoorstel onderzoek Kabel Noord
• Extra tijdelijke huisvesting bij Piter Jelles
• Voorbereidingskrediet Dokkum West
• Benoeming accountant controle 2019/2020
• Intrekking verordening recreatieve bedrijfsvaartuigen Ferwerderadiel

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
 angepaste openingstijden i.v.m.
A
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)

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.

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

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.

GRATIS IEPEN VOOR PARTICULIEREN
De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) werkt al sinds 2005 om de iepziekte onder
controle te krijgen en de iep als soort te blijven behouden voor Fryslân. Dit doet de
SIF onder andere door het planten van iepen bij particulieren.
De iep is een mooie en sterke boom die thuishoort in het Friese landschap. In het
verleden zijn veel iepen verdwenen door de iepziekte. Karakteristieke beplantingen
langs de wegen, op boerenerven en in de dorpen zijn daardoor aangetast.
Gelukkig is de iepziekte inmiddels sterk teruggedrongen.

Inwoners van Friese gemeenten kunnen in aanmerking komen voor de aanplant
van iepen, op particuliere erven en landschappelijke inpassing van (agrarische)
bedrijven. Aan de aanplant van de bomen zijn geen kosten verbonden. Wel dienen
de bomen duurzaam in stand te worden gehouden. De bomen worden geleverd en
aangeplant door de Stichting Iepenwacht Fryslân.
Heeft u interesse? Neem dan voor 15 juni 2019 contact op met de Stichting
Iepenwacht Fryslân via e-mail info@iepenwachtfryslan.nl.

KORTE HERDENKING BIJ MONUMENT METSLAWIER
Ook dit jaar houdt CBS De Rank op maandag 15 april 2019, de Fryske Befrijingsdei, een korte herdenking bij het monument in Metslawier.
Programma
18.45 uur		Verzamelen op CBS De Rank, Metslawier
18.50 uur		
Stille tocht naar monument, dragers kransen gaan voorop
18.55 uur		
Welkom door directeur
Gedicht
Uitleg bij monument
19.00 uur		
Kransleggingen (school + gemeente)
Taptoe-signaal
2 minuten stilte
Zingen Wilhelmus 1 en 6
Gedicht
		Slotwoord
19.10 uur		Leerlingen, onderwijzers, wethouder De Graaf en belangstellenden lopen in stilte terug naar school
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Burdaard
• Hoofdweg 96, het bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 2 april
2019).

de woning en op het schuine dak van het
bijgebouw (besluit is verzonden op 29
maart 2019).
• Dokkumer Straatweg 9, het realiseren
van een loods met tussenlid (besluit is
verzonden op 4 april 2019).

n Dokkum
• Koningstraat 1, het plaatsen van een
terrasboot in het Kleindiep (aanvraag is
ontvangen op 28 maart 2019).
• Rondweg-Noord 72, het slopen van
de huidige woning en bouwen van een
nieuwe woning (aanvraag is ontvangen op
28 maart 2019).
• Olivier van Keulenlaan 16, het brandveilig
gebruik van OBS de Burgerschool (aanvraag is ontvangen op 29 maart 2019).
• Hogedijken 51, het uitbreiden van de worstenmakerij en opslagruimte (aanvraag is
ontvangen op 1 april 2019).
• Holwerderweg 32, het uitbreiden van de
shop en het plaatsen van reclame (aanvraag is ontvangen op 2 april 2019).

n Dokkum
• Koophandel 10, het realiseren van een
buitentrap/vluchttrap (besluit is verzonden op 1 april 2019).
• Koophandel 4 C, het plaatsen van een
tweetal reclame uitingen (besluit is verzonden op 3 april 2019).

n Ferwert
• De Broll 31, het uitbreiden van de woning
(aanvraag is ontvangen op 2 april 2019).
n Hallum
• Jipperdastrjitte 28, het wijzigen van het
bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen
op 30 maart 2019).
n Kollum
• Paradyske 6, het legaliseren van een uitrit
(aanvraag is ontvangen op 2 april 2019).
n Kollumerzwaag
• Foarwei 116, het brandveilig in gebruik
nemen van een gedeelte van het pand
(aanvraag is ontvangen op 28 maart
2019).
n Metslawier
• Roptawei 14, het verbouwen van het
café (aanvraag is ontvangen op 28 maart
2019).
n Oudwoude
• Foarwei 6, het wijzigen van de voorgevel (aanvraag is ontvangen op 28 maart
2019).
n Wierum
• Pastorijstrjitte 6, het bouwen van een
nieuw fietsenhok (aanvraag is ontvangen
op 2 april 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 omgevingsvergunning
n Dokkum
• Beurtvaart 3, het legaliseren van een
container.
• Holwerderweg 11, het plaatsen van een
reclamezuil.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Burdaard
• Ds.R.H.Kuipersstraat 21, het plaatsen
van zonnepanelen op het platte dak van

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18 B, het plaatsen
van een tijdelijke stacaravan (besluit is
verzonden op 2 april 2019).
n Hallum
• Zuidermiedweg 19 A, het toestaan van
een recreatie-functie binnen de agrarische bestemming (besluit is verzonden op
2 april 2019).
n Hantum
• Smidstrjitte 1, het realiseren van een
nieuwe gasaansluiting (besluit is verzonden op 3 april 2019).
n Hegebeintum
Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 10 april
2019 met gebruikmaking van artikel 2.12 lid
1 sub a, 3° van de Wabo omgevingsvergunning is verleend, ongewijzigd ten opzichte
van het ontwerp, voor:
• het bouwen van een stal en overkapte
buitenuitloop aan de bestaande stal op
het perceel Harstawei 17 te Hegebeintum.
De vergunning ligt met ingang van 11 april
2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis
in Dokkum. Tevens is de vergunning digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl.
Tijdens de terinzagelegging van de
ontwerp-vergunning is één zienswijze
ontvangen. Deze heeft niet geleid tot een
inhoudelijke wijziging ten opzichte van
ontwerp. De zienswijze is beantwoord in
de beschikking die aan de indiener van de
zienswijze is toegezonden.
Gedurende de inzagetermijn kan:
a. een belanghebbende die tijdig zijn
zienswijze bij het college kenbaar heeft
gemaakt en;
b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
zijn zienswijze niet bij het college naar
voren heeft gebracht;
schriftelijk beroep instellen tegen de
vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. Voor het indienen van
beroep wordt griffierecht geheven.
Het besluit tot vergunningverlening treedt
in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen deze termijn –naast het indienen
van beroep- een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter te Groningen.
n Oosternijkerk
• 't Oogh 2, het realiseren van een bedrijfs-

verzamelgebouw (besluit is verzonden op
29 maart 2019).
n Paesens
•K
 okentún 26, het realiseren van een
recreatie appartement en het veranderen
van de bestaande kozijnen (besluit is
verzonden op 29 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
•Z
 uiderbolwerk 63, het plaatsen van een
serre (aanvraag kan vergunningsvrij worden uitgevoerd).
n Kollum
•R
 ijdstraat 4, het realiseren van een
24uurszorglocatie en het wijzingen van
de gevels (aanvraag is ingetrokken op
verzoek van aanvrager).
n Wanswert
•B
 artlehiem F 75, het verbouwen van de
schuur (aanvraag is buiten behandeling
gesteld).
n Warfstermolen
•O
 oster-Nieuwkruisland 1, het realiseren
van een nieuwbouw voor Bed & Breakfast
(aanvraag is ingetrokken op verzoek van
aanvrager)
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 Burum, Kollumerpomp, Munnekezijl en
Warfstermolen
•h
 et organiseren van een avondwandel4-daagse van 20 tot en met 23 mei 2019
(aanvraag is ontvangen op 1 april 2019).
n Dokkum
•H
 ogedijken 20, het organiseren van een
bruiloft op 14 juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 2 april 2019).
n Engwierum
•h
 et organiseren van het dorpsfeest van
20 tot en met 22 juni 2019 (aanvraag is
ontvangen op 28 maart 2019).
n Hallum
•p
 arkeerterrein It Blikkelân, het organiseren van het dorpsfeest van 5 tot en met
8 juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 2
april 2019).
n Raard
•V
 an Kleffenswei 6 A, het organiseren van
een dorpsfeest van 13 tot en met 15 juni
2019 (aanvraag is ontvangen op 2 april
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 Dokkum
• Hogedijken 20, het organiseren van finale
verkiezing ‘Friese onderneming van het
jaar’ op 9 april 2019 van 15:00 tot 21:00
uur (besluit is verzonden op 3 april 2019).
n Kollumerzwaag
• aan de Ymkershof, het houden van een
braderie en rommelmarkt op zaterdag 25
mei 2019 van 08:00 tot 17:00 uur (besluit
is verzonden op 3 april 2019).
n Warfstermolen
• Leegsterweg 11, het organiseren van
koningsspelen op 12 april 2019 van 09:00
uur tot 12:00 uur (besluit is verzonden 4
april 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 (activiteiten-)besluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Kollum
• Jumaweg 2, het wijzigen van de Formido
bouwmarkt naar een Praxis bouwmarkt
en het verplaatsen van de opslag van
gasflessen binnen de inrichting.
n Kollumerzwaag
• Triemsterloane 43, het lozen buiten
inrichtingen voor het installeren van een
gesloten bodemenergiesysteem.
n Marrum
• De Gersikkers 2, het oprichten van een
onderhoudsbedrijf.
Verleende verbrandontheffing
n Esonstad
• op het parkeerterrein, het verbranden van
kerstbomen, schoon hout en snoeihout
ten behoeve van een paasvuur op 20 of 21
of 22 april 2019 (uitgaande van de meest
positieve weersomstandigheden).
De dag na verzending ligt de vergunning
vier weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 18 april 2019, vanaf 16.00
uur, komt de Algemene kamer van de adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar.
De in die vergadering te behandelen bezwaarschriften vindt u op:
www.noardeast-fryslan.nl/
adviescommissie-voor-bezwaarschriften.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met gemeente NoardeastFryslân, team JS (0519) 29 88 88.

Aangepaste
openingstijden gemeentehuizen

In verband met de verschillende feestdagen zijn de gemeentehuizen gesloten op:
• goede vrijdag vrijdag 19 april
• 2e paasdag
maandag 22 april
• hemelvaart
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
• 2e pinksterdag maandag 10 juni

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

10 april 2019

TENTOONSTELLING OVER EENZAAMHEID
In het gemeentehuis Dokkum is van 15 april tot en met 17 mei de
tentoonstelling ‘Soms word ik wakker’ te zien.
De expositie gaat over eenzaamheid.
Vrijwel niemand zal makkelijk toegeven dat hij/zij zich (wel eens) pijnlijk
alleen voelt. Toch blijkt uit onderzoek dat ruim een derde van de Nederlandse
bevolking eenzaam is, 10 procent is zelfs ernstig eenzaam. En naarmate de
leeftijd vordert nemen deze percentages alleen maar toe. Van alle ouderen is
minstens de helft eenzaam.
Tegelijkertijd is eenzaamheid een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Het doet
pijn, maakt angstig, tast de gezondheid aan en het is zeer persoonlijk.
‘Soms word ik wakker’
Onder deze titel laten Alie Lucas (ZuidOostZorg) en schrijver Adwin de
Kluyver verschillende stemmen van eenzaamheid horen. De bezoeker wordt
via nachtkastjes en korte verhalen een blik gegund in het leven én het hoofd
van een reeks eenzame personages. De tussenteksten dagen het publiek uit
om na te denken over de eigen eenzaamheid en die van anderen.
Eenzaam
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen mensen met elkaar
verbinden. Via deze expositie worden mensen uitgenodigd om na te denken
over eenzaamheid en het taboe dat daarop rust. De tentoonstelling was
eerder in Drachten te zien. De gemeenten krijgen de expositie in bruikleen van
ZuidOostZorg.
Eenzame opening
De expositie wordt maandag 15 april op passende wijze geopend door
wethouder Jouke Douwe de Vries (tussen 15.00 en 17.00 uur). U kunt de
expositie tot en met 17 mei bewonderen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis in Dokkum.

ENQUÊTE LEEFOMGEVING NOARDEAST-FRYSLÂN
Van woensdag 10 april tot en met woensdag 1 mei kunt u via
www.noardeast-fryslan.nl een enquête invullen over wat u
belangrijk vindt voor de toekomst van Noardeast-Fryslân.
De enquête is gericht op uw leefomgeving. U kunt bij de
leefomgeving denken aan wegen, gebouwen, ruimte om
elkaar te ontmoeten, te kunnen ontspannen en bewegen,
natuur en landschap. De wereld om ons heen verandert
snel; kijk bijvoorbeeld naar het klimaat, de aandacht voor
duurzaamheid en technologische ontwikkelingen.

Vult u ook de
enquête in?
kijk op:
www.noardeast-fryslan

.nl

We ontdekken graag wat u zeker wilt behouden/versterken
en wat u minder waardeert in de fysieke omgeving waarin
u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Ook met het
oog op de toekomst. De resultaten helpen
ons bij het maken van de Omgevingsvisie
voor Noardeast-Fryslân. Daar komen
gewenste ontwikkelingen en ambities
in te staan voor in ieder geval de
komende tien jaar. Ook wordt daarin
vastgelegd wat er nodig is om de
leefomgeving te ontwikkelen en in
te richten.

Uw deelname wordt
enorm op prijs gesteld!

De takomst fan Noardeast-Fryslân meitsje we mei-inoar!
De toekomst van Noardeast-Fryslân maken we samen!
10 april 2019

