GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 29 mei 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 JUNI 2019

Waar
raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18
It Beslút
Woensdag 5 juni 2019
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp: Benoemen Vertrouwenscommissie en vaststellen profielschets nieuwe burgemeester

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.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. (0511) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

It Fraachpetear
Donderdag 6 juni 2019
Tijdstip: 19.10 uur
Onderwerp: interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf

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 raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. (0511) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).
It Petear
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp: Pluimveehouderij Aalsum

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

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

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Bijdrage in renovatie kleedboxen Boppeslach Ferwert
• Begroting Werk- Leerbedrijf Noardeast Fryslân (NEF)
• Hûs en Hiem jaarverslag 2018 en conceptbegroting 2020
• Centrumregeling Noardeast-Fryslân – Leeuwarden
• Eerste wijziging legesverordening 2019
• Startnotitie procesgroep Dorpen- en Wijkenfonds

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 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.

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

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).
Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

Op donderdag 6 juni 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-voorbezwaarschriften. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente
Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88.

Jojanneke Dijkstra, Booking Dokkum

VERGADERING ALGEMENE KAMER
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

24 juni 2019: informatieavond

voor startende ondernemers in regio Noordoost

AANWIJZINGS- EN BENOEMINGSBESLUITEN INFORMATIEEN ARCHIEFBEHEER NOARDEAST-FRYSLÂN 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
• Benoemen van een gemeentearchivaris;
• aanwijzen van archiefbewaarplaatsen;
• instellen van een Strategisch Informatie Overleg.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.
Voor het volledige besluit en meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift
wordt verwezen naar de gemeentelijke website: www.noardeast-fryslan.nl

Ben jij een startende ondernemer of heb je plannen om voor jezelf te beginnen?
Kom dan op maandag 24 juni a.s. naar de startersavond! Laat je informeren
over wat er allemaal komt kijken bij het starten van een bedrijf en krijg tips van
verschillende ondernemers die onlangs hun eigen bedrijf begonnen zijn. Verder
vertellen we je meer over de starterscyclus “Dwaande met je bedrijf”, die in het
najaar georganiseerd wordt.
Op de startersmarkt staan verschillende instanties voor je klaar, zoals de
Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, een bank, een advocatenkantoor, een
accountant, het UWV, BZF en de gemeenten.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
samen na te praten.

Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 24 juni 2019
19.30 uur; deuren open vanaf 19:00 uur
Gemeentehuis Buitenpost

Voor wie?
Deze avond is voor alle startende ondernemers uit de vier gemeenten in regio
Noordoost en andere belangstellenden.
Meld je vóór 20 juni aan op www.dwaande.nl/starters . Meer informatie is
verkrijgbaar bij Petra van der Veen (e-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl ,
telefonisch 0519 298 888)
Organisatie door de gemeenten:
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Augsbuurt
•	Trekweg 2, het vervangen van de bovenbouw van de schuur en het vernieuwen
van de wagenberging (aanvraag is ontvangen op 13 mei 2019).

gemeentehuis in Damwâld. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen.
Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• Sylsterwei 8, het dempen van sloten
	achter de woning (besluit is verzonden op
24 mei 2019).

n Dokkum
• Kleine Oosterstraat 2 E, het realiseren
	van een appartement (aanvraag is ontvangen op 16 mei 2019).
• Vlasstraat 1 A, het realiseren van een bed
	& breakfast (aanvraag is ontvangen op 14
mei 2019).
• Betterwird 8, het bouwen van een
nieuwe loods (aanvraag is ontvangen op
	17 mei 2019).

n Dokkum
• Reigerstraat 15, het wijzigen van de
	kozijnindeling in de voorgevel (besluit is
verzonden op 23 mei 2019).

n Lioessens
• Doarpsstrjitte 24, het uitvoeren van een
	constructieve wijziging in de woning
(aanvraag is ontvangen op 16 mei 2019).

n Holwerd
• Stasjonswei 15, het plaatsen van 12
	zonnepanelen op het platte dak (besluit
is verzonden op 20 mei 2019).

n Marrum
• Wilhelminastraat 8, het bouwen van een
	nieuwe woning (aanvraag is ontvangen
op 16 mei 2019).

n Kollum
• Eyso de Wendtstraat 74, het plaatsen
	van een erker (besluit is verzonden op 20
mei 2019).
• Voorstraat 96, het verbouwen van het
	pand en het aanbrengen van een recreatieappartement op de verdieping (besluit
is verzonden op 23 mei 2019).
• Bernhardlaan 85, het realiseren van een
	sporttoestellenberging (besluit is verzonden op 23 mei 2019).

n Moddergat
• Reddingsboatreed 7, het verbouwen van
	een boothuis tot recreatiewoning (aanvraag is ontvangen op 15 mei 2019).
n Paesens
• De Buorren 28, het aanleggen van een
	coax kabel (aanvraag is ontvangen op 13
mei 2019).
n Ternaard
•	Nesserwei 5, het uitbreiden van de
loodsen (aanvraag is ontvangen op 13
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.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Foarwei 116, het brandveilig gebruik van
	een gedeelte van het pand ten behoeve
van een kinderopvang.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 30 mei
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 Aalsum
• Mockamawei 18, het plaatsen van een
	omheining.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Dokkum
• Tolhuispark 3, het uitbreiden van de
	sportkantine (besluit is verzonden op 16
mei 2019).De dag na verzending ligt de
weigering zes weken ter inzage op het

n Engwierum
• Bûtendykswei 27, het verbouwen van de
	bedrijfswoning alsmede het realiseren
van een zwembad (besluit is verzonden
op 22 mei 2019).

n Paesens
• De Buorren 19, het bouwen van een
	nieuwe berging (besluit is verzonden op
21 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 Blije
• Farrewei 16 A, het uitbreiden en het
	brandveilig in gebruik nemen van de
school (besluit is verzonden op 23 mei
2019).
n Kollum
• percelen grenzend aan het bedrijventer
	rein Jumaheerd (ten oosten van Hayemaweg 4 te Kollum), het realiseren van een
zonnepark (2de fase) (besluit is verzonden op 22 mei 2019).
De besluiten liggen met ingang van
donderdag 30 mei 2019 zes weken op het
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De
besluiten zijn 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 Burum
• Van Eysingaweg 8, het plaatsen van een
	walbeschoeiing (kan vergunningsvrij).
n Hantum
• Master Beymastrjitte 8, het verbouwen
	van de woning en aanbrengen erfafscheiding (aanvraag is buiten behandeling
gesteld).

WIJZIGING AFVALKALENDER
Aanstaande zaterdag wordt de groene container geleegd, in
tegenstelling tot wat op de afvalkalender staat.

Vergunning archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed een vergunning archeologisch
monument heeft verleend op het volgende
perceel:

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.

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

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• Bonifatiuskapel, het organiseren van
	muziektheater Titus van 29 mei tot en
met 10 juni 2019 (besluit is verzonden op
20 mei 2019).
• in het Bonifatiuspark en in de binnenstad
	van Dokkum, het organiseren van de
Bonifatiusdagen van 14 juni tot en met
16 juni 2019 (besluit is verzonden op 23
mei 2019).
• het organiseren van 3 concerten op 2 juni
	2019 op de Grote Breedstraat 1, 4 augustus 2019 op de Markt en 1 september
2019 op de Diepswal (besluit is verzonden op 23 mei 2019)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt
met ingang van donderdag 30 mei 2019 zes
weken op het gemeentehuis te Damwâld
ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep
worden ingesteld bij de sector bestuursrecht 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 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 Anjum
• op een weiland aan de Rederijwei/hoek
	Hearrewei, het organiseren van een
grasbaanrace op 15 juni 2019 van 10.00
uur tot 18.00 uur (aanvraag is ontvangen
op 14 mei 2019).
n Blije
• Farrewei 22, het organiseren van kleintje
	dorpsfeest/Spoarfeest op 1 juni en 2 juni
2019 (aanvraag is ontvangen op 22 mei
2019).

n Reitsum
• in een tent aan de Jannumerwei 4, het
	houden van een reünie van de KBS de
Flieterpen op 29 juni 2019 van 13.00 uur
tot 18.00 uur (besluit is verzonden op 23
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 Oosternijkerk
• Bartenswei 3, het realiseren van een
	kapschuur.

n Dokkum
• parkeerterrein De Harddraver, het orga
	niseren van Dokkum Beach op 13 juli en
14 juli 2019 (aanvraag is ontvangen op 13
mei 2019).

We komen langs met de oanheakker
Voor een gesprek over uw leefomgeving!
Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de omgeving
waarin u woont en verblijft.

inloopuren per dorp woensdag 4 & 5 juni

Dinsdag

4 juni

dorp

tijd

plaats

Westergeest

15:00 uur - 16:00 uur

Groenstrook op Foarikker

De Triemen

16:30 uur - 17:30 uur

Parkeerplek Migchelbrinkwei

Oudwoude

19:00 uur - 20:00 uur

Speeltuin Eysmastrjitte

Zwagerbosch

14:30 uur - 15:30 uur

Bremwei

Zwagerbosch

14:30 uur - 15:30 uur

Bremwei

Kollumerzwaag

16:30 uur - 18:00 uur

Parkeerterrein voetbalvelden

woensd
ag

5 juni

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
29 mei 2019

