GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 8 mei 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN - donderdag 16 mei 2019
It Poadium
Op 16 mei a.s. brengt de raad om 19.00 uur een bezoek aan VV Kollum.

It Petear

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

Tijdstip: 20.45 uur
Locatie: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Onderwerp
Voorlichtingsbijeenkomst Veiligheidsregio over dataverkeer en bluswatervoorziening
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.
Voor informatie over beide bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de adjunct-griffier, mevr. T. Toren,
tel. (0511) 45 88 13 (t.toren@noardeast-fryslan.nl).

VERHUUR PERCEEL WEILAND GELEGEN AAN DE GERSIKKERS TE MARRUM
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân
verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van
een perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum, kadastraal
bekend gemeente Ferwerd, sectie E, nummer 990, zoals in rood gekleurd
is aangegeven op bijgaande situatietekening. Het perceel is groot circa
00.58.14 ha. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning
in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van
de hoogte van het bod. De bestemming voor dit perceel is agrarisch.

	
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
 angepaste openingstijden i.v.m.
A
de feestdagen, gesloten op:
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

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel en
vermelden wat de plannen zijn op het betreffende perceel. Dit kunt u
mailen voor 31 mei 2019 aan mevrouw T. Arjaans. U kunt ook bij haar
terecht voor meer informatie. E-mail: t.arjaans@noardeast-fryslan.nl of
telefonisch (0519) 29 88 88.

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

WERKZAAMHEDEN VOORSTRAAT KOLLUM (WINKELS BEREIKBAAR)
De herinrichting van de Diepswallen te Kollum is in volle gang. Vorige week is er gestart met het vervangen van de brug aan de
Voorstraat. De winkels en bedrijven aan de Voorstraat zijn gewoon bereikbaar.
Naar verwachting is de reconstructie in juni 2019 afgerond. Op de Facebookpagina ‘Kademuren Kollum’ zijn de werkzaamheden te volgen

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Aalsum
• Mockamawei 18, het plaatsen van een
omheining (aanvraag is ontvangen op 23
april 2019).
n Anjum
• Healbeamswei 6, het realiseren van een
bed & breakfast (aanvraag is ontvangen
op 23 april 2019).
n Dokkum
•	Beurtvaart 3, het vervangen van een
container (aanvraag is ontvangen op 24
april 2019).
• S. van Stratenplein 12, het plaatsen van
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op
26 april 2019).
• Nauwstraat 4, het brandveilig in gebruik
nemen van het gebouw (aanvraag is
ontvangen op 26 april 2019).
• Strobosserweg 11, het realiseren van een
	houtopslag (aanvraag is ontvangen op 29
april 2019).
n Kollum
• Voorstraat 79, het realiseren van een bed
	& breakfast (aanvraag is ontvangen op 29
april 2019).

• Voorstraat 96, het verbouwen van het
	pand (aanvraag is ontvangen op 29 april
2019).
• W. H. van Heemstraweg 1, het plaatsen
	van een tijdelijke stacaravan (aanvraag is
ontvangen op 25 april 2019).
n Kollumerpomp
• Brongersmaweg 14, het dempen van een
	sloot en het graven van een nieuwe sloot
ter compensatie (aanvraag is ontvangen
op 28 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.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Dokkum
• Anjelierstraat 5, het plaatsen van zon	nepanelen (besluit is verzonden op 29
april 2019).
n Burdaard
• Ds R.H. Kuipersstraat 2, het realiseren
	van een berging met overkapping (besluit
is verzonden op 1 mei 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.

2019).
n Lioessens
• De Kamp 7, het aanleggen van een gas	en wateraansluiting (besluit is verzonden
op 2 mei 2019).

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• Brouwerswei 4, het vergroten van de
	woning (besluit is verzonden op 29 april
2019).

n Moddergat
• aan de Mûnewei, het vervangen van de
	hoofdleiding middels open ontgraving,
relinen en persingen (besluit is verzonden
op 1 mei 2019).

n Burdaard
• Hikkaarderdyk 37 (jachthaven Moune
	hiem), het plaatsen van een standbeeld
(besluit is verzonden op 2 mei 2019).

n Niawier
• Tsjerkepaad 10, het aansluiten van de
	woning op het glasvezelnetwerk (besluit
is verzonden op 2 mei 2019).

n Dokkum
• Over de Ee 2, het bouwen van een berging
	(besluit is verzonden op 2 mei 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.

n Kollum
• Paradyske 6, het legaliseren van een
	uitrit (besluit is verzonden op 1 mei 2019).
• Voorstraat 57, het wijzigen van een be	staande aansluiting (besluit is verzonden
op 2 mei 2019).
• Paradyske 3, het plaatsen van een tijdelijke
	sanitaire unit (besluit is verzonden op 2
mei 2019).
• De Weerstallen 28, het realiseren van een
	woning (besluit is verzonden op 3 mei

Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Dokkum
• Oranjewal 28, het brandveilig in gebruik
	nemen van het gebouw (besluit is verzonden op 30 april 2019).

08 mei 2019

Het besluit ligt met ingang van donderdag
9 mei 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
• Beurtvaart 3, het legaliseren van een
	container (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 noardeast-fryslan.nl/agenda-welstand
scommissie .
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning door gemeente NoardeastFryslân
• het organiseren van de 11stedenzwem
	tocht 2019 van 21 tot en met 24 juni
2019 (aanvraag is ontvangen op 29 april
2019).
n Dokkum
• het organiseren van 3 concerten op 2 juni

 019 op de Grote Breedstraat 1, 4 augustus
2
2019 op de Markt en 1 september 2019 op
de Diepswal (aanvraag is ontvangen op 26
april 2019).
n Warfstermolen
• Leegsterweg 11, het organiseren van een
	voetbaltoernooi met na afloop livemuziek op 14 en 15 juni 2019 (aanvraag is
ontvangen op 28 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 Anjum:
• bij de sportvelden aan de Hjellingswei,
	het houden van een dorpsfeest van 27
juni tot en met 30 juni 2019 (besluit is
verzonden op 2 mei 2019).
n Dokkum
• op het sportpark aan de Harddraversdijk,
	het organiseren van een oldtimerbeurs en
overige kleine activiteiten voor KIKA op
22 juni 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur
(besluit is verzonden op 1 mei 2019).
• op de Markt, het organiseren van een
	Fairtrade-markt op 11 mei 2019 van
13.00 uur tot 17.00 uur (besluit is verzonden op 2 mei 2019).
n Engwierum

• aan de Lytse Wei, op een deel van het
	dorpsveld/sportterrein, het organiseren
van het dorpsfeest met optocht van 20
juni tot en met 22 juni 2019 (besluit is
verzonden op 6 mei 2019).

huis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

n Kollum
• op en rondom het Kollumerkanaal, het
	houden van een Drakenbootfestival met
muziekavond op 22 juni 2019 (besluit is
verzonden op 30 april 2019).
n Marrum
• aan het feestterrein aan de Lage Heren
	weg, het houden van een dorpsfeest van
13 juni tot en met 16 juni 2019 (besluit is
verzonden op 2 mei 2019).
n Marrum e.o.
• het organiseren van de Avond4daagse
	van 20 mei tot en met 23 mei 2019
(besluit is verzonden op 1 mei 2019).
n Oosternijkerk
• achter De Buorren, het organiseren van
	het dorpsfeest 2019 met optocht van 20
juni tot en met 23 juni 2019 (besluit is
verzonden op 2 mei 2019).
n Veenklooster
• nabij Keningswei 1, het organiseren van
	het pinksterfeest van 7 juni tot en met
10 juni 2019 (besluit is verzonden op 30
april 2019).

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 Oudwoude
• De Wygeast 46, het realiseren van een
	extra eierbewaarplaats en bestaande
kadaverkoeling te verplaatsen.
 n Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 16 mei 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:
https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met
gemeente Noardeast-Fryslân, team JS
(0519) 29 88 88.

De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeente-

WERKZAAMHEDEN N361 ROTONDE DOKKUM
De provincie voert vanaf maandag 13 mei groot onderhoud uit aan de N361 Rondweg
Dokkum Zuid vanaf de onderdoorgang Damwâldsterreedsje tot en met de westelijke
rotonde ter hoogte van de carpool. De weg wordt voorzien van nieuw asfalt. De
rotonde passen we aan zodat hij weer aan de huidige normen voldoet.
Hinder
Om het onderhoud uit te voeren sluiten wij de weg twee weken af van maandag
13 mei t/m vrijdag 24 mei. Gedurende de uitvoering is voor het doorgaande
verkeer een omleidingsroute ingesteld over de provinciale weg. In de bijlage de
omleidingsroutekaart:
• Voor verkeer vanaf provinciale weg N355 (Rijkstraatweg, Trynwâlden) richting
Dokkum via provinciale weg N356 (Centrale As) en vice versa;
• Voor verkeer vanaf de provinciale weg N356 (Centrale As) richting De Sionsberg via
provinciale weg N356 (Centrale As) afslag Oostrum (noordelijke rondweg Dokkum)
en vice versa;
• Voor verkeer vanaf provinciale weg N356 (Centrale As) richting Damwald via
provinciale weg N356 (Centrale As) afslag Broeksterwald en vice versa.
• Voor het landbouwverkeer zijn in de omgeving lokale omleidingen ingesteld daar
waar nodig.
Openbaar vervoer
De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijnen twee weken een alternatieve
route rijden en reizigers kunnen op aangegeven alternatieve halte opstappen. Meer
informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend
gemaakt. Voor de actuele planning kunt u kijken op www.fryslan.frl/n361 .

GRATIS ENERGIEADVIES AAN HUIS
Een energiezuinig huis is goed voor het milieu, voor een comfortabel leefklimaat,
voor de waarde van uw woning én voor uw portemonnee. Energie besparen in
huis zorgt namelijk voor lagere energiekosten. De gemeente Noardeast-Fryslân
wil haar inwoners stimuleren om hun woning energiezuiniger te maken. Om u
te ondersteunen met het besparen van energie heeft de gemeente de hulp van
onafhankelijke en deskundige adviseurs gezocht. Zij gaan met u op zoek naar
mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen.
Bezoek aan huis
Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een adviseur bij u thuis langs en
bekijkt hij hoe energiezuinig uw woning is. Hiervoor kijken ze onder andere naar
isolatie, ramen en verwarming van uw woning. Op basis van deze informatie geven
zij u persoonlijke tips en adviezen. Niet alleen over het besparen van energie in uw
huis, maar ook over het opwekken van energie. Bovendien kunnen zij u informatie
verschaffen over subsidies en het aanvragen van een energiebespaarlening. Een
bezoek van de adviseurs is geheel vrijblijvend!
Benieuwd hoe u uw woning energiezuinig kunt maken en daarmee kunt besparen
op uw energiekosten? Meld u dan aan voor een bezoek van een adviseur door een
e-mail te sturen naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl .

ENQUÊTE LEEFOMGEVING NOARDEAST-FRYSLÂN
Van woensdag 10 april tot en met woensdag 15 mei kunt u via
www.partoer.nl/omgevingsvisie 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.partoer.nl/omgevin

gsvisie

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 de gemeente 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!
08 mei 2019

