GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 12 juni 2019

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN DONDERDAG 20 JUNI 2019
Waar:		

Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear
Tijdstip:
19.10 uur
Onderwerp:
Interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf.

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
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

It Petear
Tijdstip:		
19.30 uur
Onderwerp:
Presentatie Perspectiefnota
		In de Perspectiefnota worden kaders gesteld voor de begroting. De hoofdlijnen van de
Perspectiefnota worden aan de raad gepresenteerd en de raadsleden hebben de mogelijkheid
		
vragen te stellen. Inhoudelijke behandeling van de Perspectiefnota vindt plaats in It Debat op
		
4 juli a.s. 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:		
Onderwerp:
		
		
		
		
		
		
		
		

Aansluitend aan It Petear
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Vaststelling bestemmingsplan Foarwei 47 Kollumerzwaag
• Vaststellen Algemene subsidieverordening
• Eerste wijziging legesverordening
• Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling DDFK liquidatie
• Inzet reserve Onderwijshuisvesting voor extra kosten Integraal HuisvestingsPlan
• Vaststellen Inspraakverordening
• Vervolgraadsvoorstel ‘Verbinding Súd Ie’ 2018-2022 in relatie tot beschikkingen bijdragen Waddenfonds en provincie
• Statutenwijziging stichting ROOBOL

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s 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). U bent van harte welkom!
Deze 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.

	
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
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.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
De gemeente Noardeast-Fryslan biedt te koop aan het opstal met erf en
ondergrond, staande en gelegen aan De Terp 22 in Blije, kadastraal bekend
gemeente Blija, sectie A, nummer 2805 deels, groot circa 1350m².
Deze voormalige gymzaal wordt niet meer gebruikt waardoor het gebouw met
ondergrond verkocht kan worden. Deze grond met opstal wordt verkocht op basis
van inschrijving. Gunning vindt plaats onder voorbehoud goedkeuring college.
Inschrijven kan tot en met 20 juni 2019 en is alleen mogelijk door het afgeven van
een inschrijfformulier in een gesloten envelop bij de receptie van het gemeentehuis
in Dokkum onder vermelding van ”De Terp Blije” en de naam, mailadres en
telefoonnummer van de afzender. Alle andere vormen van inschrijving zijn niet
ontvankelijk. Een inschrijfformulier kan worden aangevraagd via het onderstaande
mailadres.

Procedure:
Binnen 2 werkdagen na de datum van sluiting worden de enveloppen geopend en
zal bekend worden gemaakt wie het hoogste bod heeft uitgebracht waarna dit bod
aan het college wordt voorgelegd voor definitieve gunning. Tot het moment dat het
college heeft besloten kunnen er geen rechten aan worden ontleend. U kunt op de
ingediende envelop aangeven of u bij het openen van de enveloppen aanwezig wilt
zijn.
Aandachtspunten:
• De huidige bestemming is “maatschappelijk”. Om er te mogen wonen, dient het
bestemmingsplan te worden gewijzigd in “wonen”. Koper dient deze aanvraag in te
dienen bij de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente zal zich inspannen deze
bestemming mogelijk te maken. Het pand hoeft niet afgenomen te worden zolang
de juiste bestemming niet aan het terrein is gekoppeld.

•D
 e op het perceel aanwezige Waarschuwing en Alarmering Systeem-mast (WASmast) is geen eigendom van de gemeente en blijft voorlopig bestaan. Voor deze
mast wordt er een recht van opstal gevestigd.
•D
 e aanwezige WAS-mast wordt voorzien van stroom via de meterkast die zich
in de gymzaal bevindt. De koper dient er zorg voor te dragen dat de WAS-mast
te allen tijde op het stroomnet aangesloten blijft conform de eisen van de
Veiligheidsregio. De intentie van de Veilgheidsregio is dat de mast op termijn
verwijderd wordt. Het vrijkomende deel kan daarna bij het perceel getrokken
worden.
•H
 et totale perceel wordt in één koop verkocht. Na verkoop wordt het perceel
kadastraal ingemeten.
•H
 et bestaande pand moet binnen twee maanden na de datum van levering
gesloopt worden dan wel verbouwd worden. Bij verbouw van het gebouw
naar woning moet er binnen 4 maanden na de datum van levering een
omgevingsvergunning zijn ingediend. De termijnen en voorwaarden worden in de
koopovereenkomst aangegeven.
•D
 e koper moet een planning aangeven voor de uit te voeren werkzaamheden. In
ieder geval wanneer er gesloopt wordt en er een aanvraag wordt ingediend voor
nieuwbouw.
Alle kosten met betrekking tot het bovenstaande - bestemmingsplanprocedure,
WAS-mast stroomvoorziening e.d. - komen voor rekening van de koper.
Eventuele nadere informatie of een inschrijfformulier kan worden verkregen bij de
Gemeente Noardeast-Fryslan, telefonisch te bereiken op (0518) 41 88 88 of via de
e-mail b.deboer@noardeast-fryslan.nl
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Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Augsbuurt
• Hesseweg 3, het dempen en compense
	ren van een sloot (aanvraag is ontvangen
op 21 mei 2019).
n Blije
• Farebuorren 12, het renoveren van de
woning (aanvraag is ontvangen op 27 mei
2019).
n Dokkum
• Aalsumerpoort 13, het plaatsen van een
erfafscheiding (aanvraag is ontvangen op
21 mei 2019).
• Rinse Jetsesstraatje 2, het vervangen
en wijzigen van het kozijn in de zuidgevel
(aanvraag is ontvangen op 21 mei 2019).
•	Op de Fetze 11, 11 A, 11 B en 11 C, het
gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning m.b.t. het realiseren
van appartementen (aanvraag is ontvangen op 27 mei 2019).
n Ee
• Stienfeksterwei 14, het vergroten van de
woning (aanvraag is ontvangen op 24 mei
2019).
n Engwierum
•	Bûtendykswei 48, het plaatsen van een
dakkapel (aanvraag is ontvangen op 20
mei 2019).
•	De Buorren 11, de bestaande gevel
herstellen in de oude staat (aanvraag is
ontvangen op 27 mei 2019).
n Hallum
•	De Singel 3, het veranderen van de
voormalige bibliotheek naar poolcafé
en eatcorner, het brandveilig in gebruik
nemen van het pand en het aanleggen
van een uitrit (aanvraag is ontvangen op
23 mei 2019).
n Holwerd
•	Elbasterwei 1, het plaatsen van een container (aanvraag is ontvangen op 16 mei
2019).
•	Lands Welvaren 2 A, het plaatsen van
een loods (aanvraag is ontvangen op 3
juni 2019).
n Kollum
•	de Weerstallen 26, het bouwen van een
woning met garage (aanvraag is ontvangen op 31 mei 2019).
•	de Weerstallen 46, het bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 23 mei
2019).
n Kollumerzwaag
•	Foarwei 166, het vergroten van de woning (aanvraag is ontvangen op 24 mei
2019).
n Moddergat
•	Seewei 9, het verbouwen van de woning
(aanvraag is ontvangen op 28 mei 2019).
n Morra
•	Grutte Buorren 7, het realiseren van een
berging met overkapping (aanvraag is
ontvangen op 27 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.
Rectificatie
In de krant van woensdag 29 mei 2019
stond het volgende vermeld:
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Marrum
•	Wilhelminastraat 8, het bouwen van een
nieuwe woning (aanvraag is ontvangen
op 16 mei 2019).

Dit was echter onjuist en had moeten
luiden als volgt:
n Kollum
•	Wilhelminastraat 8, het bouwen van een
nieuwe woning (aanvraag is ontvangen
op 16 mei 2019). Bij deze ter rectificatie.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Alde Terp 2, het brandveilig in gebruik
nemen van PZS DeTrije.
•	Olivier van Keulenlaan 16, het brandveilig
in gebruik nemen van het KDV.
De ontwerpbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag
13 juni 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.
Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
•	Teardwei 5, het plaatsen van een sleufsilo
en het aanbrengen van erfverharding
(besluit is verzonden op 4 juni 2019).
•	Healbeamswei 6, het realiseren van een
bed & breakfast (besluit is verzonden op
5 juni 2019).
n Blije
•	Hendrik Kroesstrjitte 2, het bouwen van
een garage (besluit is verzonden op 5 juni
2019).
n Burum
•	Wytsmaweg 11, het plaatsen van een
antenne (besluit is verzonden op 5 juni
2019).
n Dokkum
•	Beurtvaart 3, het vervangen van een
container (besluit is verzonden op 4 juni
2019).
•	Hogedijken 20, het verbouwen van kantoor naar kantoor met bijeenkomstfunctie proeftuin/innovatieruimte (besluit is
verzonden op 4 juni 2019).
•	Strobosserweg 11, het plaatsen van
zonnepanelen incl. onderconstructie in
achtertuin (besluit is verzonden op 4 juni
2019).
•	Hoogstraat 32, het verbouwen van een
pand (besluit is verzonden op 5 juni
2019).
n Kollum
•	de Weerstallen 22, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op 3 juni
2019).
•	Voorstraat 79, het realiseren van een bed
& breakfast (besluit is verzonden op 3
juni 2019).
n Marrum
•	Hoge Herenweg 24, het verbouwen van
de woning (besluit is verzonden op 3 juni
2019).
n Metslawier
•	Roptawei 14, het verbouwen van het
café en de boerderij (besluit is verzonden
op 29 mei 2019).
n Triemen
•	de Triemen 1 A, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit (besluit is verzonden
op 4 juni 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 Holwerd
•	Ternaarderdyk 4 A, het uitbreiden van
een ligboxenstal en het plaatsen van een
mestsilo (besluit is verzonden op 3 juni
2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag
13 juni 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.
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 exploitatievergunning
n Hallum
•	Singel 3, het exploiteren van een cafetaria met biljartruimte en terras (aanvraag
is ontvangen op 27 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
exploitatievergunning.
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning door de gemeente
Noardeast-Fryslân
•	het organiseren van de Lauwersland
fiets-4-daagse van 8 tot en met 11 juli
2019 (aanvraag is ontvangen op 27 mei
2019).
n Hallum
•	It Blikkelân 21, het organiseren van
nachtkaatsen op 22 juni 2019 (aanvraag
is ontvangen op 24 mei 2019).
n Hantum
•	Stasjonswei 3, het organiseren van een
bruiloft op 12 juli 2019 (aanvraag is ontvangen op 27 mei 2019).
n Kollum
•	het organiseren van paalzitten 2019
in het centrum van Kollum van 15 tot
en met 17 augustus 2019 ( aanvraag is
ontvangen op 27 mei 2019).
n Ternaard en omstreken
•	het organiseren van de wielerronde De
Omloop van Ternaard op 13 juli 2019
(aanvraag is ontvangen op 22 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 Burdaard
•	op een weiland aan de Hikkaarderdyk,
het houden van een truckfestival (showen trucks, konvooirit trucks, muziek en
een braderie) op 15 juni 2019 (besluit is
verzonden op 4 juni 2019).
n Dokkum
•	op de Diepswal, het organiseren van
“Kikarow” op 15 juni 2019 van 14.00 uur
tot 22.00 uur (besluit is verzonden op 29
mei 2019).
n Wierum
•	op het sportveld, het organiseren van
Vistival Wierum op 29 juni 2019 van
13.00 uur tot 00.00 uur (besluit is verzonden op 4 juni 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.
Bevoegdheid vaststellen exploitatieplan
bij een wijzigingsplan en omgevingsvergunning
Bekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij een ruimtelijk plan
Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van
Noardeast-Fryslân op grond van artikel 6.12,
derde lid van de Wet ruimtelijke ordening,
besloten om de bevoegdheid tot het al dan
niet vaststellen van een exploitatieplan in
geval van een wijzigingsplan en omgevingsvergunning te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
In beginsel is de gemeenteraad bevoegd
tot het vaststellen van een exploitatieplan.
Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen
een wijzigingsplan en omgevingsvergunning
en bijbehorend exploitatieplan heeft de raad
besloten de besluitvorming hierover ook bij
het college te leggen.
Het raadsbesluit ligt vanaf donderdag 13 juni
2019 op het gemeentehuis in Dokkum ter
inzage en treedt de dag na bekendmaking in
werking. Tegen het besluit kan geen bezwaar
worden gemaakt of beroep worden ingesteld.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 20 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-voor-bezwaarschriften. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met
gemeente Noardeast-Fryslân, team JS
(0519) 29 88 88.

Kennisgeving
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit,
ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Kollum Dorp –
Westenstein Eiland
Tot en met woensdag 24 juli 2019 ligt
het ontwerpbestemmingsplan KollumDorp –Westenstein Eiland (NL.IMRO.1970.
BPKoWestenstein-ON01), het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 55 woningen in de 2e fase van de
wijk Westenstein te Kollum. Tevens wordt
de watergang aan de westkant van het
plangebied verbreed en komt de obstakelvrije zone behorende bij de hoofdwatergang
in het plangebied te vervallen als gevolg
van het verleggen van de hoofdwatergang.
De globale begrenzing van het plangebied
is aan de west- en noordkant het buitengebied, aan de oostkant de percelen van De
Dellen 9 tot en met De Anjen 14 en aan de
zuidkant De Anjen, te Kollum.
Beeldkwaliteitsplan
Voor de vrije kavels in het plangebied van
Westenstein-Eiland is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan biedt een toetsingskader voor bouwaanvragen.
Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel
van de welstandsnota.
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Overeenkomstig de Wet milieubeheer en
het Besluit milieueffectrapportage moet
het college bepalen of voor de beoogde
ontwikkeling een milieueffectrapportage
vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie heeft het college op 28 mei
2019 besloten dat er geen milieueffectrap12 juni 2019

inloop georganiseerd. U kunt de plannen dan
inzien en er is gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit tot het einde van de zienswijzetermijn
zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuizen in Kollum (Van
Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum) en
Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP te Dokkum).
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt
u telefonisch een afspraak maken voor een ander
tijdstip.
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 24 juli 2019
schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290 AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak
maken met het team Romte.

Inloop
Op dinsdag 2 juli 2019 wordt er van 17.00 tot
19.00 uur in het gemeentehuis te Kollum een

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met
het team Romte, telefoon: 0519-298888.

ZORGfestival

Dinsdag 18 juni

Gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

meld je aan via
noordoosthelpt.nl

vanaf 13.00 uur

MFA De Ynset, Holwerd

port hoeft te worden opgesteld omdat er geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te
verwachten zijn.

Gratis
entree

Zorgmarkt: maak kennis met de
zorgaanbieders uit de regio

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke
beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit
m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht
worden als zienswijze tegen het bijbehorende
ontwerpbestemmingsplan.
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Lezing: positieve gezondhei
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Positieve gezondheid:
er is veel wat ik nog WEL kan!
Mantelzorgplein: bent u of kent u iemand die langdurig
voor een ander zorgt? Kom naar het mantelzorgplein.

BOOTJES IN DE SWEMMER IN DE WESTEREEN &
IN DE DOKKUMER EE
Multifunctioneel Centrum ‘De Ynset’,
De Morgenzon 7 in Holwerd

Een toezichthouder van de gemeente heeft getracht de
eigenaren te achterhalen van een bootje in de Swemmer
in De Westereen en een bootje in de Dokkumer EE.
Omdat het niet is gelukt de eigenaren van deze bootjes
te vinden verzoeken wij de eigenaren, door middel
van deze publicatie, de boten binnen twee weken te
verwijderen. Deze termijn gaat in na publicatie van
dit bericht.

Koffie, thee
en lekkernijen
staan klaar.
Wolkom!

Mocht blijken dat na deze termijn de bootjes er nog
liggen, 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 Dantumadeel.
Het is gebleken dat deze bootjes langer dan drie
achtereenvolgende dagen op deze plek liggen.
Dit is niet toegestaan.

in dokkum

We komen langs met de oanheakker Voor een gesprek over uw leefomgeving!
Hoe ziet Noardeast-Fryslân en de leefomgeving eruit in 2030? Wat vinden
inwoners belangrijk met het oog op de toekomst? Vragen waar we graag
samen met u over nadenken. De resultaten helpen ons bij het maken van de
Omgevingsvisie voor Noardeast-Fryslân. Daar komen gewenste ontwikkelingen
in te staan voor de leefomgeving voor de komende tien jaar. Ook wordt daarin
vastgelegd wat er nodig is voor een passende inrichting.
In vier stappen naar een omgevingsvisie:

1

 ialogen in dorpen en wijken in een ingerichte aanhanger 'De
D
Oanheakker'
Vanaf eind mei tot begin oktober gaan medewerkers van de gemeente
Noardeast-Fryslân op pad door vele dorpen en diverse wijken van de
gemeente. In de hiervoor ingerichte aanhanger halen we op wat inwoners
belangrijk vinden en wat hun ideeën en beelden zijn voor de (fysieke)
leefomgeving voor de komende tien jaar.
Dagtour
Per dagtour komen we in verschillende dorpen. In sommige dorpen is
alleen inloop voor alle dorpsbewoners (ongeveer 1 uur). Dat noemen we
haltedorpen. Daarnaast is er ook een stationsdorp bepaald waar zowel
een uur inloop als een verdiepend gesprek is (ongeveer 1,5 uur). Voor het
verdiepend gesprek worden afgevaardigden van het stationsdorp én de
haltedorpen uitgenodigd. De agenda voor het gesprek maken we samen
met inwoners. Deze kernvragen bieden daarvoor een basis:

	• Hoe wilt u dat uw dorp er over tien jaar uitziet?
• Wat is daarvoor nodig?
• Wat zijn kansen en bedreigingen?
• Wat wilt u /wil uw dorp er zelf aan bijdragen en wat verwacht u van de
gemeente?

2

Een korte enquête onder onze bevolking
Van woensdag 10 april tot en met woensdag 15 mei konden inwoners
een enquête invullen over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van
Noardeast-Fryslân en hun leefomgeving. Op deze manier ontdekken we
wat inwoners zeker willen behouden/versterken en wat minder wordt
gewaardeerd in de fysieke omgeving.

dokkum
spar

Dokkum
jumbo

dokkum
lidl

3

J ongeren denken op een creatieve manier mee
De jongeren zijn de toekomst van de gemeente. We vinden het dan ook belangrijk om scholieren
en studenten te betrekken bij het maken van de plannen. Via het voortgezet onderwijs wordt
jongere gevraagd hun toekomstbeeld tot uiting te brengen in bijvoorbeeld tekeningen, video's of
gedichten.

4

Themabijeenkomsten met (ervarings)deskundigen
T ijdens de themabijeenkomsten wordt eind dit jaar alle informatie die eerder is opgehaald
vanuit verschillende oogpunten bekeken. Zo kunnen er conclusies worden getrokken. Dit
doen we in dorpshuizen samen met vakspecialisten van binnen en buiten de organisatie en
ervaringsdeskundigen (waaronder inwoners en ondernemers. Vindt u het interessant om mee te
praten? Geef het aan via Takomst@noardeast-fryslan.nl.

woensd
ag

Inloopuren dokkum 19 juni

19 juni

Stad

Tijd

Plaats

DOKKUM

14:00 uur - 15:00 uur

Parkeerplaats Jumbo Hantumerweg

DOKKUM

16:00 uur - 17:00 uur

Parkeerplaats Lidl W âlddyk

DOKKUM

19:00 uur - 20:00 uur

Parkeerplaats Spar Liudgerleane

U ben van harte welkom, het bakje staat klaar! Graag tot ziens in de Oanheakker...
Oant sjen!

