GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 14 augustus 2019

ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

TEAM YNKOMMEN

Vergadering 15 augustus 2019

Als aanvragen van een
bijstandsuitkering via werk.nl
niet lukt, kunt u hiervoor
terecht bij team Ynkommen.

Op donderdag 15 augustus 2019, vanaf 15.55 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.

Van 12 augustus tot en met
16 augustus 2019 (week 33)
is de inloopochtend alleen
op maandag, woensdag en
donderdag geopend van
9.00 - 12.00 uur.

CONTACT
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.
Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

U kunt zich melden in het
gemeentehuis van Damwâld
(neem wel een geldig IDbewijs mee).
In deze periode kan het iets
langer duren voordat u bericht
van ons ontvangt, maar uw
aanvraag wordt nog steeds
binnen de hiervoor geldende
termijnen afgehandeld.
Wilt u informatie, dan kunt u
telefonisch contact opnemen
met het team Klanten Kontakt
Sintrum (KKS) Sosjaal Domein,
telefoonnummer
(0519) 29 88 88.
Het KKS is van maandag tot
en met donderdag bereikbaar
van 8.30 tot 16.30 uur, op
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

K
OK
OO
JJIIJJ O
D
R
D
O
R
W
O
W

HTTEE R??
N EECCH
EEEEN
PPPPEER
O
T
O
L
T
A
L
VA
A
AFFV
Net lekker gebarbecued? Doe dan na de
barbecue alle etensresten in de biobak.
Daar kunnen wij namelijk nog compost van
maken. Wist je dat het as van de barbecue
in de Sortibak hoort? Ook al het andere
afval zoals plastic bakjes mag gewoon in
de Sortibak. Dat kan omdat we plastic,
metalen en drankkartonnen op een hele
efficiënte manier kunnen nascheiden.
Eigenlijk heel simpel! Meer weten om een
echte afvaltopper te worden?
Kijk op samenhalenwealleseruit.nl
Afval scheiden moeilijk? Echt niet!
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Vergunningen
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
n Dokkum
• Hoogstraat 13, het wijzigen van het pand
naar winkeleenheden en appartementen
(aanvraag is ontvangen op 7 augustus
2019).
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18, het renoveren van
de woning (aanvraag is ontvangen op 4
augustus 2019)
n Hallum
• Cannegieterstrjitte 3, het vervangen van
de bergruimte (aanvraag is ontvangen op
7 augustus 2019).
n Kollumerzwaag
• Foarwei 251, het plaatsen van zonnepanelen op het erf (aanvraag is ontvangen
op 5 augustus 2019).
n Oostrum
• Grienewei 8, het dempen van een sloot
(aanvraag is ontvangen op 7 augustus
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
• Hogedijken 38, het uitbreiden van de
bedrijfsloods.

n Kollum
• van Limburg Stirumweg 16, het plaatsen
van een erfafscheiding middels betonpalen en houten planken (besluit is verzonden op 6 augustus 2019).

n Hallum
• De Singel 3, het verbouwen van de voormalige bibliotheek naar een eatcorner en
biljartcafé.

De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Er is besloten voor de bovengenoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Kollum
• Mr Andreaestraat 12 A, het aanleggen van
een glasvezelkabel (besluit is verzonden
op 5 augustus 2019).
• de Weerstallen 34, het bouwen van een
woning met garage (besluit is verzonden
op 8 augustus 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• 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 (besluit is verzonden
op 6 augustus 2019).

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

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.
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 aanvragen
evenementenvergunning
n Dokkum
• in het centrum, het organiseren van het
evenement “Skjin Wetter” op 12 oktober
2019 (aanvraag is ontvangen op 8 augustus 2019).
n Ferwert
• De Wjuk 3, het organiseren van een
concert op 10 november 2019 (aanvraag
is ontvangen op 7 augustus 2019).
n Marrum e.o.
• het organiseren van de 'vroege vogel
wandeltocht' op 21 september 2019
(aanvraag is ontvangen op 7 augustus
2019).

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer
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