GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 26 juni 2019

CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN - 27 juni en 4 juli 2019
Waar

: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Petear - donderdag 27 juni 2019 - 19.30 – 20.00 uur
Onderwerp
Aandeelhouderschap Eneco. De raad wordt geïnformeerd over het voorstel tot het afbouwen van het
aandeelhouderschap Eneco en de aandelen te verkopen. Op 4 juli staat dit onderwerp besluitvormend
voor de raad op de agenda.

Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
Maandag 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.

Aansluitend vindt It Debat plaats over het concept van de detailhandelsvisie Dokkum e.o.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de adjunct-griffier, mevrouw T. Toren, tel. (0511) 45 88 13,
e-mail t.toren@noardeast-fryslan.nl.

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

It Fraachpetear - donderdag 4 juli 2019 - 12.40 uur
Onderwerp

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

Interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf.

It Beslút - donderdag 4 juli 2019 - 13.00 – 17.30 uur
Onderwerpen:
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Benoeming lid vertrouwenscommissie
• Aandeelhouderschap Eneco
• Meerjarenprognose Grondexploitaties
• Jaarrekeningen 2018 van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.
• 1e tussentijdse rapportage 2019 gemeente Noardeast-Fryslân
• Vaststelling programmadoelen voor de begroting 2020 – 2023
• Perspectiefnota (algemene beschouwingen van de fracties, gevolgd door een politiek debat over de
in de perspectiefnota voorgestelde ombuigingen en ambities voor de komende jaren)

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 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.

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Inspreken
Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld, of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt
u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77, e-mail s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.
Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

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 de adviseurs 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.

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?
Wij horen het graag van u. Stap in bij de Oanheakker!
woensd
ag

3 juLi

inloopuren per dorp woensdag 3 julI
dorp

tijd

plaats

Ferwert (Hegebeintum)

14.00 uur - 15.00 uur

Vrijhof

Marrum

16.00 uur - 17.00 uur

Hallum

19.00 uur - 20.00 uur

Lage Herenweg 30

Nabij De Groene Oase

Mounebuorren 8
Nabij Spar

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
26 juni 2019

AMBASSADEURS VAN GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN ALS PROMOTOR TE GAST IN PARTNERSTAD FULDA

‘In Bonifatius
verbonden’
zegt men in
Fulda.
En inmiddels is dat al lang niet meer door geloofsbanden
alleen. Naast verbintenissen op kerkelijk gebied (de
jaarlijkse Bonifatiusdagen en pelgrimstochten) vinden
we ze nu ook op het gebied van:
Onderwijs: 	Bonifatiusbeurs aan de
Sommerhochschule, uitwisseling

leerlingen Dockinga VMBO en
Dockinga VWO
Sport: 	Veteranen Voetbal Bonifatiuscup,
Junioren Voetbal Bonifatiuscup (jonger
dan 15 jaar) en deelname aan de
Bonifatiusloop Dokkum
Kunst:	Project ‘Kunst boven de straten’ 2013,
‘expositie Kunstenaars Noardeast-Fryslân‘
in Fulda 2019
Muziek:	Concerten van Stadtchor Winfridia,
Intermezzo, Collegium Musicum en het
Dompfarrchor St.Simplizius in Dokkum en
Cantatrix in Fulda
Culinair: 	Genussfestival (met deelname van
JanCooks4You en de IJsherberg)
Politiek: 	Bezoek van Stadtradt Fulda en het CDU
aan Dokkum en bezoek van college en de
raad van Dongeradeel aan Fulda
Handel: 	Bezoek Industrie und Handelskammer
Fulda (IHK)
Toerisme: 	Ettelijke georganiseerde busreizen vanuit

XXX
Vergunningen

gepubliceerd onder verleende of geweigerde
omgevingsvergunning.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Blije
•	Unemastraat 1, het verbouwen van de
woning (aanvraag is ontvangen op 17 juni
2019).

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Hogedijken 51, het uitbreiden van de
worstenmakerij en opslagruimte.

n Dokkum
•	aan de Beurtvaart, het bouwen van een
loods (aanvraag is ontvangen op 12 juni
2019).
•	Doorvaart 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E en 1 F,
het bouwen van een loods (aanvraag is
ontvangen op 12 juni 2019).
•	Het Woudven 5, het uitbreiden van de
woning aan de voorzijde (aanvraag is
ontvangen op 14 juni 2019).
•	Parklaan 1, het bouwen van een 1-laags
onderwijsgebouw met 4 lokalen en een
leerplein (aanvraag is ontvangen op 12
juni 2019).
•	Trasmûne 1, het verbouwen en restaureren exterieur van de woning (aanvraag is
ontvangen op 17 juni 2019).
•	Keppelstraat 15, het wijzigen van de plattegrond van de appartementen (aanvraag
is ontvangen op 14 juni 2019).
•	Hogedijken 45B, het realiseren van een
obstacle run baan (aanvraag is ontvangen
op 14 juni 2019).
•	Waagstraat 17, het wijzigen van de
woonfunctie op de verdieping (aanvraag
is ontvangen op 18 juni 2019).
•	Oranjewal 2, het realiseren van een koffiebar (aanvraag is ontvangen op 18 juni
2019).
n Hantumhuizen
•	Wierumerwei 15, het renoveren van de
bovenbouw van de jongveestal (aanvraag
is ontvangen op 12 juni 2019).
n Kollum
•	De Warren 13, het bouwen van een vrijstaande woning (aanvraag is ontvangen
op 17 juni 2019).
n Kollumerpomp
•	nabij de Kwelderweg, het verbeteren van
het gebied (aanvraag is ontvangen op 11
juni 2019).
n Lioessens
•	De Kamp 2, het uitbreiden van de woning
(aanvraag is ontvangen op 12 juni 2019).

n Holwerd
•	Foarstrjitte 8, plaatsen van een berging.
n Kollumerzwaag
•	Foarwei 15, het bouwen van een garage.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Dokkum
•	Beurtvaart 2, het plaatsen van lichtreclame op het dak (besluit is verzonden op
14 juni 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 Augsbuurt
•	Hesseweg 3, het dempen en het compenseren van een sloot (besluit is verzonden op 17 juni 2019).
n Burdaard
•	It Spyk 11, het (her)plaatsen van een
bedrijfsloods (besluit is verzonden op 19
juni 2019).
n Dokkum
•	De Dijk 4 en 6, het realiseren van een
nieuwe gas- en water huisaansluiting
(besluit is verzonden op 14 juni 2019).
•	Aalsumerpoort 13, het plaatsen van een
erfafscheiding (besluit is verzonden op 18
juni 2019).
n Engwierum
•	Bûtendykswei 48, het plaatsen van een
dakkapel (besluit is verzonden op 18 juni
2019).
•	De Buorren 11, de bestaande gevel
herstellen in de oude staat (besluit is
verzonden op 21 juni 2019).

n Metslawier
• Roptawei 4, het bouwen van een loods
(aanvraag is ontvangen op 14 juni 2019).

n Kollumerzwaag
•	Foarwei 166, het vergroten van de
woning (besluit is verzonden op 20 juni
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

n Oosternijkerk
•	Ropsterwei 6, het uitoefenen van een
kleinschalige koffie- & theeschenkerij en
het aanleggen van een terras (besluit is

Fulda naar Dokkum.
Op allerlei vlakken vinden er dus ieder jaar
uitwisselingen plaats tussen Dokkum en Fulda.
De drijvende kracht hierachter is het Vriendschaps
comité Dokkum-Crediton-Fulda (onderdeel van de
gemeente Noardeast-Fryslân).
De contacten leveren naast wederzijds respect en
waardering voor elkaar óók hechte vriendschappen
op met kennis over elkaars leefwijze en standpunten.
Zeker is, dat door de historische band met Bonifatius
deze steden voor altijd met elkaar verbonden zullen
blijven.
Ter gelegenheid van het 1275-jarig bestaan van Fulda
reizen de ambassadeurs van de gemeente NoardeastFryslân af naar Fulda om de regio van rust, ruimte en
gastvrijheid te presenteren tijdens het Stadt- und
Bürgerfest (28 t/m 30 juni).

verzonden op 21 juni 2019).
n Oostrum
•	nabij Tichelwei 2, het dempen en
compenseren van een sloot (besluit is
verzonden op 20 juni 2019).
n Ternaard
•	Nijbuorren 4, het plaatsen van een tijdelijke stacaravan (besluit is verzonden op
18 juni 2019).
•	Tsjerkestrjitte 10, het splitsen van het
pand in 2 woningen met bedrijfsruimte
(besluit is verzonden op 19 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.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Kollum
•	W.H. van Heemstraweg 1, het plaatsen
van een tijdelijke stacaravan (aanvraag is
buiten behandeling gesteld).
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 Oudwoude
•	nabij Swartewei 11, het organiseren van
Trekkerbehendigheidswedstrijd op 19 juli
2019 (aanvraag is ontvangen op 17 juni
2019).
n Westergeest
•	Eelke Meinertswei 33, het organiseren
van een dorpsfeest van 29 augustus tot
en met 1 september 2019 (aanvraag is
ontvangen op 18 juni 2019).
n Wierum
•	Sportveld aan de Iniastrjitte, het organiseren van dorpsfeest Wierum van 29
augustus tot en met 1 september 2019
(aanvraag is ontvangen op 17 juni 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
•	het organiseren van de Trije Doarpen
Rintoch op 21 september 2019 van 8.00
uur tot 20.00 uur met als startpunt Kollumerzwaag (besluit is verzonden op 18

juni 2019).
n Blije
•	Voorstraat, Hoofdstraat en Stationsweg,
het organiseren van straatkaatsen en
barbecue op 24 augustus 2019 (besluit is
verzonden op 19 juni 2019).
n Dokkum
•	De Dijk, het organiseren van pakjesbootdagen van 18 t/m 30 november en op 1
december 2019 (besluit is verzonden op
17 juni 2019).
•	op het Kleindiep, het organiseren van de
Drakenbootrace op 6 juli 2019 (besluit is
verzonden op 26 juni 2019).
•	op de Zijl, het organiseren van een
meezingconcert op 7 juli 2019 (besluit is
verzonden op 26 juni 2019).
n Hallum
•	De Singel, het houden van een ringrijderij
op zaterdag 6 juli 2019 van 19.00 uur tot
22.30 uur (besluit is verzonden op 18 juni
2019).
n Kollum
•	Maartensplein, het houden van het theaterstuk ‘Salomon het Kollumer Oproer’ in
de periode van 1 juli 2019 tot en met 13 juli
2019 (besluit is verzonden op 19 juni 2019).
n Kollumerpomp
•	aan de Slikweg 2, op het terrein van
Natuurlijk Kollumeroord, het houden van
een Lanterfanterfestival op 31 augustus
2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur (besluit
is verzonden op 20 juni 2019).
n Oosternijkerk
•	nabij het sportveld aan De Buorren,
het organiseren van het Prima Personeel
Copa Ropta voetbaltoernooi op 29 juni
2019 van 11.00 uur tot 23.00 uur (besluit
is verzonden op 19 juni 2019).
n Ternaard en omstreken
•	het organiseren van de wielerronde
De Omloop van Ternaard op 13 juli 2019
van 14.30 uur tot 21.00 uur (besluit is
verzonden op 17 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.

26 juni 2019

SLOOP EN ASBEST
De laatste tijd zien we veel illegale sloopactiviteiten
en asbestsaneringen. De consequenties kunnen fors
zijn. Namelijk een sloopstop of een strafrechtelijke
vervolging. Voor sloopwerkzaamheden en het
verwijderen van asbest zijn regels.
Asbest verwijderen
Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten)
verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een
‘sloopmelding asbest’ indienen. Daarmee geeft u aan
dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden
gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen
worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.
Voor het verwijderen van asbest zijn er 2 verschillende
soorten sloopmeldingen:
1. als u tot maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal
(zoals vloertegels, vloerbedekking, geschroefde

golfplaten) uit uw eigen woning of bijgebouw gaat
slopen of verwijderen. De sloopmelding moet u
minimaal 5 dagen van tevoren indienen.
2. a ls u meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal
uit uw woning of bijgebouw wilt laten
slopen of verwijderen. Dit mag u alleen door
een gecertificeerd bedrijf laten doen. Bij de
sloopmelding moet een asbestinventarisatierapport
worden ingediend, wat is opgemaakt door een
daarvoor gecertificeerd bedrijf. Deze sloopmelding
moet u 4 weken van tevoren indienen.
Slopen
Een sloopmelding is ook nodig als de hoeveelheid
sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3
zal bedragen.
In de volgende gevallen is naast een sloopmelding ook
een omgevingsvergunning nodig:

ZOMERCONCERTEN

AFVALVIERDAAGSE

De zomerconcerten in de Grote Kerk en het
stadhuis beginnen op vrijdag 28 juni.
Voorafgaande aan bijna elk concert in de Grote of
Sint Martinuskerk (20.00 uur) is er een recital op het
carillon van het stadhuis om 19.00 uur. Veelal wordt
dit door dezelfde (gast) musicus gedaan.

Minder grofvuil en meer hergebruik?
Van Afval naar grondstof! Doe de
grondstoffencheck door ons speciale
Recycleteam tijdens de AfvalVierdaagse
op de Milieustraat van Damwâld.

Ook dit jaar is de commissie er weer in geslaagd om
bekende organisten en beiaardiers naar Dokkum te
lokken. Zo komen onder meer de organist van de
Nieuwe Kerk uit Amsterdam, Henk Verhoeff en de
organist van de Martinikerk, Henk de Vries spelen.
Maar ook Janno den Engelsman, bespeler van het
Ibach orgel in Bergen op Zoom.
Het openingsconcert op vrijdag 29 juni wordt verzorgd
door twee Dokkumer organisten: Arie Goud en Auke
de Boer, met muziek uit Spanje, Italië en Duitsland.

• h
 et te slopen bouwwerk is een monument;
• h
 et te slopen bouwwerk ligt in een beschermd
stads- of dorpsgezicht;
• in het bestemmingsplan staat dat een
omgevingsvergunning nodig is voor het slopen van
het bouwwerk.
Hoe doet u een sloopmelding
U kunt uw sloopmelding en eventuele aanvraag
omgevingsvergunning indienen via
www.omgevingsloket.nl. De gemeente handelt
vervolgens uw melding/aanvraag af. Voor vragen met
betrekking tot sloop en asbest kunt u contact opnemen
met uw gemeente, telefoonnummer (0519) 29 88 88 of
per e-mail: KCCVergunningen@noardeast-fryslan.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag
van 8:30 tot 16:30 en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.

We gaan voor 100% hergebruik!
Hoe? Door bijvoorbeeld extra te letten
op uw grofvuil. Want daar valt echt nog
wel iets meer uit te halen.
Tijdens de AfvalVierdaagse laat ons
speciale Recycleteam zien hoe we dat samen
kunnen doen. Het team geeft extra hulp bij het
scheiden, sorteren en demonteren van uw grofvuil,
bijvoorbeeld uw (versleten) bankstel. En dan zult u
merken dat er veel meer grondstoffen in uw afval

zitten dan u denkt! Zodat u de volgende keer uw
afval als grondstof kunt aanbieden.
Samen halen we alles eruit voor een mooie en
schone wereld!
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