GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 5 juni 2019
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

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN 13 JUNI 2019

It Petear
Tijdstip: 19.30 uur
Onderwerp: • Afvalbeleid

(presentatie + enquête)
	
• Sociaal Domein: Informatie over Jeugdhulp, Participatie en Gebiedsteams
Waar: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

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

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.

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

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

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN NOARDEAST-FRYSLÂN
EN DANTUMADIEL.
Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend, dat de gemeenteraad, het college en de burgemeester, ieder
voor zover het hun bevoegdheid betreft, in de afgelopen maanden hebben besloten tot instelling van een nieuwe adviescommissie bezwaarschriften en een regeling voor de commissie hebben vastgesteld door, samen met de bestuursorganen van
Dantumadiel, de Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (2019) vast te
stellen. De reden hiervoor was de gemeentelijke herindeling Noardeast-Fryslân en de samenwerking tussen de nieuwe gemeente
en Dantumadiel. Een afschrift van de verordening ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis (centrale balie).

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

De verordening is op 24 mei 2019 gepubliceerd in het gemeenteblad. De verordening is op de dag daarna in werking getreden
en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
Dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30 uur
Zaterdag
09:00 - 11:00 uur

De in het gemeenteblad gepubliceerde verordening kan ook worden geraadpleegd op www.overheid.nl – beleid en regelgeving
– wettenbank – lokaal – uw postcode in de gemeente – zoeken in de titel.

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 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.

Jojanneke Dijkstra, Booking Dokkum

BEZOEK AAN HUIS

24 juni 2019: informatieavond

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 naar 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.

voor startende ondernemers in regio Noordoost
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 Dokkum
•	Diepswal 5, het legaliseren van een reeds
geplaatste reclame (aanvraag is ontvangen op 14 mei 2019).
n Ee
• Achterwei 4, het verbouwen van de
	woning (aanvraag is ontvangen op 17 mei
2019).
n Hallum
• Noorderleeg 5, het wijzigen van het hui	dige hekwerk door een elektrische
schuifpoort (aanvraag is ontvangen op
17 mei 2019).
n Kollum
• Tsjerk Hiddesstraat 4, het bouwen van
	een nieuw kindcentrum (aanvraag is
ontvangen op 17 mei 2019).
n Oosternijkerk
• Ropsterwei 6, het uitoefenen van een
	kleinschalige koffie & thee schenkerij
(aanvraag is ontvangen op 19 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
• Koningstraat 1, het plaatsen van een ter	rasboot in het Kleindiep.
• Gedempte Hantumervaart 6 en 8, het
	verbouwen van de panden tot 10 appartementen wonen met zorg.
• drs. S. van Tuinenleane 54, het realiseren
	van een dakkapel en het vergroten van
de woning.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Opschorting beslistermijn omgevingsvergunning
n Dokkum
• Hellingpad 6, het vergroten van een
	kajuit (op verzoek van aanvrager).
Er is besloten voor de bovengenoemde aan-

vraag de beslistermijn op te schorten met
een termijn van zes weken.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Moddergat
• De Kamp 23, het legaliseren van een
	bouwwerk (besluit is verzonden op 28
mei 2019).
De dag na verzending ligt de weigering zes
weken ter inzage op het gemeentehuis in
Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Verleende omgevingsvergunning
n Aalsum
• Hantumerwei 28, het realiseren van
	een nieuw te bouwen werktuigenberging
cq potstal (besluit is verzonden op 29
mei 2019).

	kamer en doucheruimte op de begane
grond in strijd met het bestemmingsplan
(besluit is verzonden op 27 mei 2019).

een besluit genomen is. Dit wordt dan gepubliceerd onder verleende evenementenvergunning.

n Oostrum
• Tichelwei 32 P, het bouwen van een
	nieuw receptiegebouw (besluit is verzonden op 29 mei 2019).

Verleende evenementenvergunning
n Aalsum
• Hantumerwei 28, het organiseren van
	Campina Open Boerderijdagen op 10 juni
2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur (besluit
is verzonden op 27 mei 2019).

n Paesens
• Kokentún 26, het aanleggen van een
	gas- en water huisaansluiting (besluit is
verzonden op 24 mei 2019).
• De Buorren 28, het aanleggen van een
	coax kabel (besluit is verzonden op 24
mei 2019).
n Wetsens
• Fellingswei 4, het realiseren van een
	paardenbak met omheining (besluit is
verzonden op 28 mei 2019).

n Burdaard
• Jislumerdyk 16H, 16K, 16L en 16M, het
	realiseren van 4 halfvrijstaande woningen
(besluit is verzonden op 28 mei 2019).

n Wierum
• Pastorijstrjitte 6, het bouwen van een
	nieuw fietsenhok (besluit is verzonden op
27 mei 2019).

n Dokkum
• nabij Betterwird 30, het aanleggen van
	een middenspanning middels open ontgraving, persingen en gestuurde boringen
(besluit is verzonden op 28 mei 2019).
• S. van Stratenplein 12, het plaatsen van
	een dakkapel (besluit is verzonden op 28
mei 2019).
• Holwerderweg 19 te Dokkum, het gebrui
	ken van het pand als zijnde een milieucategorie 3.2, het wijzigen van de buitengevel en het aanbrengen van gevelreclame
(besluit is verzonden op 29 mei 2019).
	
n Hallum
• Piebewei 8, het vergroten van de be	staande woning (besluit is verzonden op
28 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
• ter hoogte van Voorstraat 67 tot Voor
	straat 57, het aanleggen van een waterleiding middels een gestuurde boring en
het rooien van een stukje waterleiding
(besluit is verzonden op 27 mei 2019).
n Kollumerzwaag
• Koarteloane 61, het uitbreiden van de
	woning (besluit is verzonden op 27 mei
2019).
n Marrum
• Wigleweg 5, het realiseren van een slaap-

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 Dokkum
• in de binnenstad van Dokkum, het
organiseren van een drakenbootrace en
	een meezingconcert op 6 en 7 juli 2019
(aanvraag is ontvangen op 17 mei 2019).
• Parklaan 3, het organiseren van cultuur
dagen op 12 en 13 september 2019
(aanvraag is ontvangen op 23 mei 2019).
n Hallum
• een route door Hallum, het organiseren
	van Ringrijden op 6 juli 2019 (aanvraag is
ontvangen op 21 mei 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als er

n Anjum
• op een weiland aan de Rederijwei, hoek
	Hearrewei, het organiseren van VTBM
Grasbaanraces voor motoren op 15 juni
2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur (besluit
is verzonden op 29 mei 2019).
n Brantgum
• op sportterrein It Leechje aan de Ringwei,
	het opvoeren van het openlucht spel ‘De
lêste floed’ van 13 juni tot en met 15 juni
2019, en van 20 juni tot en met 22 juni
2019 van 21.00 uur tot 23.00 uur (besluit
is verzonden op 29 mei 2019).
n Ee/Engwierum
• aan de Dodingawei (achter Brânbuorren),
	het organiseren van een Oldtimer grasbaan demonstratierace op 8 juni 2019
van 11.00 uur tot 20.00 uur (besluit is
verzonden op 29 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 Aalsum
• Mockamawei 18, het veranderen van de
	inrichting.
n Augsbuurt
• Hesseweg 3, het uitbreiden van de ber
	ging.

WIE WORDT DE NIEUWE BURGEMEESTER
VAN NOARDEAST-FRYSLÂN?
78 respondenten dachten hierover mee en vulden de online enquête
in. Zij willen liefst een daadkrachtige en benaderbare burgemeester.
Deze eigenschappen zijn dan ook opgenomen in de profielschets. De
gemeenteraad stelt de profielschets 5 juni vast.
De volledige profielschets en de resultaten van de enquête zijn in te zien
via http://bit.do/eT5kX.

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. Voor nu, maar ook voor de komende tien jaar! Zijn er dingen waar u minder blij
mee bent of die u juist graag wilt behouden? Wijhoren het graag van u. Stap in bij de
Oanheakker!

inloopuren Kollum woensdag 12 juni

woensd
ag

12 juni

dorp

tijd

Kollum

16:30 uur - 18:00 uur

Parkeerterrein Meester
Andreastraat 5 (Nabij Scapino)

Kollum

19:00 uur - 20:00 uur

r
Parkeerterrein Meester
Andreastraat 5 (Nabij Scapino)

plaats

*Inwoners van Augsbuurt zijn van harte welkom in de Oanheakker in Kollum.

r
j Scap

19:00 uur - 20:00 uur
Speeltuin Eysmastrjitte
Oudwoude
Uiteraard kunt u ook binnenstappen in een ander dorp als dat tijdstip u beter uitkomt.
Graag
tot ziens in de Oanheakker...
Oant
sjen!
Zwagerbosch
14:30
uur
- 15:30 uur
De takomst van Noardeast-Fryslân meitsje wy Mei-inoar!

Meer info? www.noardeast-fryslan.nl/takomst
5 juni 2019

