GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 10 juli 2019

CONTACT

ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

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

Vergadering 18 juli 2019
Op donderdag 18 juli 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:
noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften. Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met gemeente Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN
	
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

EIKENPROCESSIERUPS
Op veel eikenbomen kun je in de zomermaanden behaarde rupsen aantreffen, de eikenprocessierupsen.
Ze zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken.

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

Ziet u een eikenprocessierups?
Geef dit dan digitaal door via de website van de gemeente of bel (0519) 29 88 88.
We kunnen voor gemeentelijke bomen, afhankelijk van de locatie, maatregelen nemen. Vindt u de rupsen op uw eigen erf, dan
zijn de kosten voor uzelf. Een melding wordt echter wel op prijs gesteld. De brandharen van de rups kunnen de huid, ogen en
luchtwegen irriteren.

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

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

KUNSTENAARS UIT NOARDEAST-FRYSLAN
EXPOSEREN IN FULDA

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.
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Tien kunstenaars uit de regio Noardeast-Fryslân zijn door het Vriendschapscomité
Dokkum/Crediton/Fulda benaderd om te exposeren in de galerie van Fulda (Hessen/
Duitsland). Naast onderwijs, sport, handel en kerk zijn er ook op het gebied van kunst
nauwe contacten met onze Duitse partnerstad.

Gooi je plastic in de sortibak! Dat kan
omdat we plastic, metalen en
drankkartonnen op een hele efficiënte
manier kunnen nascheiden. En dat is nog
beter voor het milieu. Meer weten om
een echte afvaltopper te worden?
Kijk op samenhalenwealleseruit.nl
Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

Verschillende kunstenaars met uiteenlopende disciplines exposeren van 7 juli t/m
plaats
18 augustus in partnerstad Fulda (Duitsland). Onder grote
publieke en journalistieke
belangstelling werd de expositie zondag j.l. geopend. Namens de gemeente NoardeastFryslân waren wethouder Pytsje de Graaf en Wolter Kleine (Vriendschapscomité)
aanwezig. Ook enkele deelnemende kunstenaars hadden de reis naar Fulda gemaakt.
Expositie		
: 7 juli t/m 18 augustus
Openingstijden : iedere donderdag t/m zondag van 15.00 – 18.00 uur.
Adres		
: Habsburgergasse 2 / 36037 Fulda
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SUBSIDIE ISOLATIEMAATREGELEN KOMT WEER
BESCHIKBAAR
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
weer open voor eigenaar én bewoner. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. Dit betekent dat u als eigenaar én bewoner de subsidie
vanaf dan kunt gaan aanvragen.
Wilt u voor de subsidie SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote
energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren.
De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen.
RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat is er al bekend?
Wij verwachten dat de subsidie weer kan worden aangevraagd vanaf eind augustus
2019.
De voorwaarden voor de subsidie kunnen wij naar verwachting eind augustus 2019 bekend maken. De regeling staat dan gepubliceerd in de Staatscourant en er komt meer
informatie beschikbaar op de website van RVO.nl.
Een eigenaar én bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar
voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.
Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen.
Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een
verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt
uitgebreid naar isolatie.

Voorwaarden
U komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:
• de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie en
• als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de
SEEH.
plaats
Voor eigenaren én bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er
andere voorwaarden.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
n Burdaard
XXX
• It Spyk 11 A, het aanleggen van een
nieuwe in-/uitrit (aanvraag is ontvangen
op 25 juni 2019).
n Dokkum
• Ljurk 2, het plaatsen van een ketenpark
(aanvraag is ontvangen op 28 juni 2019).
• Hogedijken 38, het uitbreiden van de
bedrijfsloods (aanvraag is ontvangen op
1 juli 2019).
n Ferwert
• De Boppeslach 1, het uitbreiden van het
materialenhok (aanvraag is ontvangen op
30 juni 2019).
n Holwerd
• Foarstrjitte 4, het opnieuw opbouwen
van een vroeger bestaande buitenmuur
(aanvraag is ontvangen op 2 juli 2019).
n Morra
• Hearrewei 5, het herbouwen van een
loods (aanvraag ontvangen 28 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 of geweigerde
omgevingsvergunning.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Marrum
• Nieuweweg 19, het milieuneutraal veranderen van de inrichting en een bouwactiviteit met afwijkend bestemmingsplan.
n Moddergat
• Seewei 9, het verbouwen van de woning.
n Paesens
• Achterwei 6, het vervangen van schuurdeuren door een glazen pui met deuren.
n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de
loodsen.

Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Nauwstraat 4 en 4 A (en Koningstraat 1),
het verbouwen van de voormalige winkelruimte naar wonen en logies (besluit is
verzonden op 2 juli 2019).
• De Dijk 6 en 6 A, het verbouwen van
het pand naar 2 appartementen (besluit is
verzonden op 3 juli 2019).
• De Dijk 4 en 6, het aanleggen van een
glasvezelkabel (besluit is verzonden op
4 juli 2019).
• Gedempte Hantumervaart 6 en 8, het
(intern) verbouwen van de voormalige
muziekschool tot 10 (zorg)appartementen
(besluit is verzonden op 3 juli 2019).
• Hogedijken 45 B, het realiseren van een
obstacle runbaan (Besluit is verzonden op
4 juli 2019).
• Waagstraat 17 A, het wijzigen van de
woonfunctie op de verdieping naar een
Bed & Breakfast-appartement (besluit is
verzonden op 5 juli 2019).
n Ee
• Achterwei 4, het verbouwen van de woning (besluit is verzonden op 4 juli 2019).
n Holwerd
• Foarstrjitte 12, het plaatsen van zonnepanelen op het hok achter het huis
(besluit is verzonden op 4 juli 2019).
• Miedwei 1, het bouwen van een nieuwe
schuur als uitbreiding van de bestaande
schuur (besluit verzonden op 5 juli 2019).
n Kollum
• de Weerstallen 28, het plaatsen van een
tijdelijke stacaravan (besluit is verzonden
op 4 juli 2019).
n Kollumerpomp
• nabij de Kwelderweg, het verbeteren van
het gebied (besluit verzonden 4 juli 2019).
n Lioessens
• Doarpsstrjitte 24, het uitvoeren van een
constructieve wijziging in de woning
(legalisatie) (besluit is verzonden op
4 juli 2019).

n Moddergat
• Reddingsboatreed 7, het verbouwen van
een boothuis tot recreatiewoning (besluit
is verzonden op 3 juli 2019).
n Oostrum
• Tichelwei 32 A, het realiseren van 7 recreatiewoningen (besluit is verzonden op
4 juli 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.
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:
n Waaxens
• op het perceel met de kadastrale aanduiding: gemeente Holwerd, sectie E, nummer 522 (Rijksmonumentnummer 45318 /
Locatie: ten noordoosten van Tsjessenswei 11), voor het graven van twee gaten
ten behoeve van de oprichting van
hekpijlers.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt
met ingang van donderdag 11 juli 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.
Onttrekkingsvergunning (verleende
recreatievergunning)
n Holwerd
• Hegebuorren 8.
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
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 Dokkum
• Oranjewal 2, het exploiteren van een
koffiesalon (aanvraag is ontvangen op
1 juli 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
n Burum
• haventerrein De Dwinger, molenterrein en
in Dorpshuis Toutenburg, het houden van
een kleine feestweek van 19 augustus
2019 tot en met 24 augustus 2019
(aanvraag is ontvangen op 27 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
n Dokkum
• in de binnenstad, het organiseren van een
jaarmarkt op 2 augustus 2019 (besluit is
verzonden op 3 juli 2019).
• Parklaan 3, het organiseren van het evenement ‘Cultuurdag’ op 12 en 13 september 2019 van 9.00 uur tot 12.30 uur
(besluit is verzonden op 3 juli 2019).
n Hallum
• evenemententerrein Blikkelân, het
houden van Spikerdoarp van 20 augustus
tot en met 22 augustus 2019 (besluit is
verzonden op 2 juli 2019).
• aan de Zuidermiedweg, het houden van
een autocross op 31 augustus 2019 van
11.00 uur tot 19.00 uur (besluit is
verzonden op 5 juli 2019).
n Veenklooster
• op het evenemententerrein aan de Nonnewei, het houden van een Mega Vrije
Piraten Zomerfestival op 13 juli 2019 van
17.00 uur tot 02.00 uur (besluit is verzonden op 1 juli 2019).
n Wânswert
• op het feestterrein aan de Goslingawei,
het organiseren van dorpsfeest Wânswert
van 7 augustus tot en met 10 augustus
2019 (besluit is verzonden op 3 juli 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
n Anjum
• Teardwei 5, het plaatsen van een
sleufsilo.
Een melding ingevolge artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Burum
• Van Eysingaweg 2-4, het veranderen van
het bedrijf.
n Engwierum
• Bûtendykswei 27, het oprichten van een
inrichting voor de biologische teelt van
gewassen in de open lucht.

Omgevingsvergunningen
n Terinzagelegging besluit omgevings/
vergunning ex art. 3.10 Wabo
Heskamperweg 8 te Blije
Burgemeester en wethouders van gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend
dat op 10 juli 2019 door het college, met
gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder
a. 3° en de voorbereidingsprocedure als
beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, omgevingsvergunning is
verstrekt voor
•

n Dokkum
• op de Markt, het organiseren van een
Open Monumenten Dag op 14 september
2019 (aanvraag is ontvangen op 26 maart
2019).
• Binnenstad van Dokkum, het organiseren
van de Admiraliteitsdagen van 5 september tot en met 8 september 2019 (aanvraag is ontvangen op 26 juni 2019).

het realiseren van een high care stal bij
het pluimveebedrijf aan de Heskamperweg 8 te Blije.

De vergunning ligt met ingang van 11 juli
2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis
in Dokkum. Tevens is de vergunning digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de terinzagelegging van
de ontwerp-vergunning is één zienswijze
ontvangen. Deze heeft niet geleid tot een
10 juli 2019

inhoudelijke wijziging ten opzichte van
ontwerp. De zienswijze is beantwoord in
de beschikking die aan de indiener van de
zienswijze is toegezonden. Gedurende de
inzagetermijn kan:
a. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft
gemaakt en;
b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
zijn zienswijze niet bij het college naar
voren heeft gebracht;
schriftelijk beroep instellen tegen de
vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. Voor het indienen van
beroep wordt griffierecht geheven.
Het besluit tot vergunningverlening treedt
in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij
binnen deze termijn –naast het indienen
van beroep- een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter te Groningen.

n Bekendmaking omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Noardeast-Fryslân hebben een
omgevingsvergunning verleend voor:
•

(zaaknummer UV 20180657): de
aanleg van een mestbassin aan de
Iedyk in Wânswert, kadastraal bekend
gemeente Hallum, sectie H, nummer
269) (10-07-2019).

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli 2019
voor een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4
te Damwâld.
U kunt de omgevingsvergunning ook vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend
onder idn: NL.IMRO.1970.WsmestbassinIedykPA-VA01 en op internet raadplegen op
https://www.noardeast-fryslan.nl/plannennoardeast-fryslan-ter-inzage.

Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit
en u bent belanghebbende, dan kunt u in
de volgende gevallen een beroepschrift
indienen:
• u hebt een zienswijze ingediend tegen
het ontwerpbesluit,
• u kunt aantonen dat u redelijkerwijs
niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
• het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen,
voor zover uw beroepschrift betrekking
heeft op deze afwijkingen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend,
kunt u de rechter ook vragen om een
voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet
worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via
de website http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw
DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiDcode hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken
vanaf de dag na de terinzagelegging van
dit besluit opsturen naar de rechtbank
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt
uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit
kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code
nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt,
kunt u deze hier ook aanvragen.
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