GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 15 mei 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN - woensdag 22 mei 2019

Waar:

raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear
Tijdstip: 19.10 uur

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

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 Petear

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

Tijdstip: 19.30 uur

Onderwerp:		
presentatie ontwikkeling woonbeleid met woningmarktanalyse

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

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

It Beslút
Tijdstip: aansluitend aan It Petear
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2019
• Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van recreatieschap de Marrekrite
• Jaarstukken 2018, eerste begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 Veiligheidsregio Fryslân
• Delegatiebesluit exploitatieplan wijzigingsplan en omgevingsvergunning
• Benoeming (plaatsvervangend) functionaris gegevensbescherming

 angepaste openingstijden i.v.m.
A
de feestdagen, gesloten op:
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
(hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (2e pinksterdag)
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

U bent van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn 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 agenda en stukken kunt vinden.
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 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

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

TELLING STEMMEN EN BEKENDMAKING UITSLAG
NOARDEAST-FRYSLÂN
De gemeente Noardeast-Fryslân doet mee aan het experiment ‘centrale stemopneming’
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Op de avond van de verkiezingen, op donderdag 23 mei 2019 om 21.00 uur, worden het
aantal stemmen per lijst in de gemeente Noardeast-Fryslân geteld. Deze voorlopige uitslag
wordt op zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur op de website (www.noardeast-fryslan.nl)
bekendgemaakt.
Telling op kandidaat niveau
Op maandag 27 mei 2019 om 08.30 uur worden de stemmen op kandidaat-niveau geteld op
de centrale tellocatie. Deze is gevestigd in de “Van der Bijhal” te Kollum.
Deze telling is openbaar en u bent hierbij van harte welkom.
De uitslag van de verkiezing wordt aansluitend door het gemeentelijk stembureau bekend
gemaakt. Ook hierbij bent u van harte welkom.
Locatie: Sporthal ‘Van der Bijhal’
Adres: Maartensplein 1
Plaats: Kollum

KOLLUM ”DE KLOKKEN GELIJK”
27 mei, 19:30 uur
Raadszaal gemeentehuis Kollum (Van Limburg Stirumweg 18)
Na het ophalen van inzichten voor een visie op de Voorstraat is het nu tijd om ‘het
wiel aan het draaien te krijgen’. Dit willen wij samen met u doen. Kollum barst van de
energie. Trots en betrokkenheid zijn de verbindende schakels. Verbinding met Kollum,
maar vooral verbinding met elkaar. Samen willen we met u toewerken naar een nieuwe
beleving van de Voorstraat in Kollum.
Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om op maandag 27 mei, vanaf 19:30 uur, om na te denken
over de volgende stap. Onder leiding van SAMR Marktvinders gaan we samen in een
creatieve setting aan de slag.
Aanmelding
Aanmelden kan via a.klijnstra@noardeast-fryslan.nl. We hopen u te zien op maandag
27 mei!

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

EIGENAAR BOOTJE MOUNEBUORREN GEZOCHT
Een toezichthouder van de gemeente heeft getracht de eigenaar te
achterhalen van een bootje aan de Mounebuorren in Hallum. Omdat dit
niet is gelukt verzoeken wij de eigenaar, door middel van deze publicatie, de
boot binnen twee weken te verwijderen. Deze termijn gaat in na publicatie
van dit bericht. Mocht blijken dat na deze termijn het bootje er nog steeds
ligt, zal de gemeente deze verwijderen op kosten van de eigenaar.Het
is namelijk verboden om een bootje langer dan drie achtereenvolgende
dagen aan te leggen. Dit staat beschreven in artikel 3 lid 2 onder a van de
Ligplaatsenverordening van de gemeente Noardeast-Fryslan.
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Leerlingenvervoer Noardeast-Fryslân
Schooljaar 2019/2020
Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap
of gedragsproblemen? Dan kan hij of zij gebruik maken van Leerlingenvervoer.
Dat kan soms ook als de school ver weg is.
Hoe vraagt u Leerlingenvervoer aan voor uw kind?
Vul het speciale aanvraagformulier in. Maakte u al eerder gebruik van
leerlingenvervoer? Dan heeft u het formulier per post ontvangen. Geen formulier
gekregen, of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Download het formulier op
www.noordoosthelpt.nl. Ontvangt u het formulier liever per post? Dan kunt u ons
bellen op (0519) 29 88 88. Stuur het formulier z.s.m. terug.
Komt uw kind in aanmerking voor Leerlingenvervoer?
Dat beoordeelt de gemeente als uw aanvraagformulier binnen is. Denkt u er aan
dat u het formulier volledig invult, ondertekent en de eventuele bewijsstukken
meestuurt?
Vragen?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Bel (0519) 29 88 88 of
stuur een e-mail naar info@noardeast-fryslan.nl

15 mei 2019

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Blije
•	Hendrik Kroesstrjitte 2, het bouwen van
een garage (aanvraag is ontvangen op 8
mei 2019).
n Burdaard
•	Mounewei 1, het vervangen van dakgoten (aanvraag is ontvangen op 6 mei
2019).
n Burum
•	Wytsmaweg 11, het plaatsen van een
antenne (aanvraag is ontvangen op 7 mei
2019).
n Kollum
•	Voorstraat 67 tot Voorstraat 57, het aanleggen van een waterleiding middels een
gestuurde boring en het rooien van een
stukje waterleiding (aanvraag is ontvangen op 8 mei 2019).
n Kollumerzwaag
•	Foarwei 105 A t/m 105 L, en 107 A t/m
107 J, het realiseren van twee gebouwen
met appartementen (aanvraag is ontvangen op 2 mei 2019).
n Ternaard
•	Nijbuorren 4, het wijzigen van de gevelindeling (aanvraag is ontvangen op 30
april 2019).
•	Nijbuorren 4, het plaatsen van een tijdelijke stacaravan (aanvraag is ontvangen
op 6 mei 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
•	Hogedijken 20, het verbouwen van kantoor naar kantoor met bijeenkomstfunctie proeftuin/innovatieruimte.
n Oostrum
•	Tichelwei 32 P, het bouwen van een
nieuw receptiegebouw.
•	Nabij Tichelwei 2, het dempen en compenseren van een sloot.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
•	aan De Singel, Rederijwei, Hearrewei en
Achterwei, het leggen van een glasvezel
kabel (besluit is verzonden op 10 mei
2019).
n Burdaard
•	Schoolstraat 12, het plaatsen van een
geldautomaat (besluit is verzonden op 6
mei 2019).
n Burum
•	Herestraat 11, het uitbreiden van de woning (besluit is verzonden op 7 mei 2019).
n Dokkum
•	Zuiderbolwerk 83, het plaatsen van een
schutting en het vervangen van een
voordeur (besluit is verzonden op 10 mei
2019).
n Holwerd
•	Hemmingawei 6, het realiseren van een
bijkeuken (besluit is verzonden op 9 mei
2019).
n Kollum
•	De Weerstallen 54, het realiseren van
een vrijstaande woning en het aanleggen
van een uitrit (besluit is verzonden op 8
mei 2019).
n Kollumerzwaag
•	Koarteloane 25, het uitbreiden van de
woning (besluit is verzonden op 7 mei
2019).
n Triemen
•	De Dôlle 26, het verplaatsen van een uitrit (besluit is verzonden op 10 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.
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Marrum
•	Nieuweweg 5, het installeren van een
ondergrondse combi-tankinstallatie
(besluit is verzonden op 9 mei 2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag
16 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

We komen langs met de oanheakker
Voor een gesprek over uw leefomgeving!

woensd
ag

22 mei

Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de omgeving
waarin u woont en verblijft.

inloopuren per dorp woensdag 22 mei
dorp

tijd

plaats

Burum

13.30 uur - 14.30 uur

Herestraat 45

Kollumerpomp

15.00 uur - 16.00 uur

Jakob de Graafstraat 5/7

Munnekezijl

16.30 uur - 17.30 uur

Kerkstraat 2

Warfstermolen

19.00 uur - 20.00 uur

De Warf 2

indienen bij de rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen.
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 Ee/Engwierum
•	aan de Dodingawei (achter Brânbuorren),
het organiseren van een Oldtimer grasbaan demonstratierace op 8 juni 2019
(aanvraag is ontvangen op 2 mei 2019).
n Hallum e.o.
•	het organiseren van een wandel-4-daagse van 20 mei tot en met 23 mei 2019
(aanvraag is ontvangen op 4 mei 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
•	op het Tolhuispark aan de Parklaan, het
organiseren van ‘Concours Hippique
Dokkum e.o.’ op 22 juni 2019 (besluit is
verzonden op 8 mei 2019).
n Kollum
•	in de Voorstraat, het houden van de Kollumer Oproerdagen op 5 en 6 juli 2019
(besluit is verzonden op 8 mei 2019).
n Kollumerzwaag
•	op het terrein t.h.v. Boskreed 2, het
houden van een Frjemd Folk Festival op

29 juni 2019 van 14.00 tot 24.00 uur
(besluit is verzonden op 7 mei 2019).
n Moddergat
•	aan de Meinsmawei, het organiseren van
Brommerfeest “it Alde Barrel” op 25 mei
2019 van 16.00 uur tot 0.00 uur (besluit
is verzonden op 3 mei 2019).
n Oudwoude
•	in een tent aan de Swartewei, het houden van het dorpsfeest van 20 juni tot en
met 23 juni 2019 (besluit is verzonden op
10 mei 2019).
n Warfstermolen
•	Leegsterweg 11, het houden van het
Dijkstra Toernooi op het sportveld van
SV de Lauwers op 14 juni en 15 juni 2019
(besluit is verzonden op 10 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.
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
•	Dokkumer Straatweg 9, het veranderen
van het bedrijf.
n Munnekezijl
•	Olde Borchweg 48, het veranderen van
het bedrijf.

HR++ EN TRIPLE GLAS ZORGEN VOOR
WOONCOMFORT EN LAGE ENERGIEREKENING
Enkel glas is niet meer van deze tijd, toch komt het nog regelmatig voor
dat er in de woning één of meerdere kozijnen met enkel glas aanwezig is.
Zelfs een klein raam met enkele beglazing kan voor veel warmteverlies
zorgen. Het vervangen van de enkele beglazing voor isolerende beglazing
zorgt ervoor dat de energierekening omlaag en het wooncomfort omhoog
gaat. In de winter houdt het de koude lucht buiten en in de zomer wordt
de warmte van buiten geweerd. Een bijkomend voordeel is dat het ook
zorgt voor geluidsisolatie.
Kies triple glas of HR++ glas
Ben je van plan je beglazing te vervangen? Kies dan voor triple glas of
HR++ glas, dat is nu de standaard als je enkel glas of gewoon dubbel glas
(‘thermopane glas’) gaat vervangen. Het is zonde om voor glas met een
lagere isolatiewaarde te kiezen. Met triple glas en HR++ glas bespaar je
meer energie dan met gewoon dubbel glas, en de extra kosten vallen mee.
Triple glas is soms te dik of te zwaar om in bestaande kozijnen te plaatsen.
Kies dan voor HR++. Ga je ook je kozijnen vervangen? Kies dan voor
kozijnen met triple glas en dubbele kierdichting, dan heb je meteen de
beste isolatie. Heeft u vragen, mail dan naar
duurzaam@noardeast-fryslan.nl

DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN GEMEENTE
NOARDEAST-FRYSLÂN IS IEMAND DIE…
De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gaat op zoek naar een nieuwe
burgemeester. Maar wat voor persoon moet hij of zij zijn? Daadkrachtig,
vernieuwend, inspirerend…of zijn inlevingsvermogen, overtuigingskracht
en zichtbaarheid belangrijker? Wat vindt u als inwoner of ondernemer
goed bij onze gemeente passen? De gemeenteraad vraagt uw advies
en nodigt u van harte uit om mee te denken. Dat kunt u doen door de
online enquête in te vullen. Deze vindt u vanaf 15 mei op de website
www.riednoardeast-fryslan.nl en op de Facebookpagina Gemeenteried
Noardeast-Fryslân. De gemeenteraad maakt vervolgens een profielschets
en neemt uw input daarin mee.

Uiteraard kunt u ook binnenstappen in een ander dorp als dat tijdstip u
beter uitkomt. Graag tot ziens in de Oanheakker... Oant sjen!
De takomst van Noardeast-Fryslân meitsje wy Mei-inoar!

Meer info? www.noardeast-fryslan.nl/takomst
15 mei 2019

