GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 28 augustus 2019
CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN
DONDERDAG 4 SEPTEMBER 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.
It Podium
Tijdstip:		
Onderwerp:

19.30 uur
Presentatie wedstrijdskûtsje Dokkum e.o. (onder voorbehoud)

It Beslút
Tijdstip:		
Onderwerp:
		
		
		
		

Aansluitend aan It Podium
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Harmonisatie Beleid Verklaring van geen bedenkingen
• Vervanging wethouder
• Vaststellen verordening Wmo 2015 Noardeast-Fryslân
• Advies afwikkeling kosten doordecentralisatie Dockinga College

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld of hierover meer
informatie wilt, 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.

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

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
Vrijdag
09:00 - 12:00 uur
		
19:00 - 20:30 uur
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Vrijdagavond 30 augustus is de afdeling
burgerzaken in Dokkum gesloten. Daarom
zijn we eenmalig op donderdagavond 29
augustus geopend van 19.00 tot 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

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘HALLUM-GROTE STREEK, KLEINE STREEK EN ANTSJEMASTREEK’

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend dat vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober
2019, het ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek voor zienswijzen ter inzage ligt.
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan is tijdens de openingstijden in te zien op het gemeentehuis in
Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13. Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd
op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.20181505-ON01 of via:
www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het treffen van een aantal maatregelen waaronder de herinrichting van
de Noordoostzijde van de terp in Hallum, bestaande uit de sloop van veertien woningen, het terugbouwen van tien woningen en het
ter plaatse opnieuw inrichten en opwaarderen van de openbare ruimte.
Gedurende de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze zenden aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het zaaknummer te vermelden: Z2261042019.

UITNODIGING INFORMATIEAVOND LANGETERMIJNVISIE BEREIKBAARHEID AMELAND
Hoe blijft Ameland bereikbaar in de toekomst? Dat is een belangrijke vraag voor bestuurders, ondernemers, bewoners, recreanten
en natuurlijk voor de Amelanders zelf.
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland ontwikkelen samen een visie op de bereikbaarheid van het eiland op de lange termijn. Wat we willen is een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen
Ameland en de vaste wal. Input van u als betrokkene of bewoner van Noord-Nederland is daarbij belangrijk.
U bent namens de samenwerkende organisaties uitgenodigd voor een informatieavond ‘Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland’
op dinsdag 10 september 2019, van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De avond vindt plaats in de IJsherberg in Dokkum
(Harddraversdijk 1 te Dokkum).
Tijdens deze avond geven we een overzicht wat er al gedaan is en waar we nu staan in het proces. We tonen u scenario’s van
mogelijke oplossingen. We gaan graag met u hierover in gesprek. U bent van harte welkom!
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Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 29 augustus 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:
www.noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente NoardeastFryslân, team JS (0519) 29 88 88.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Buitenpost – Kollum
• het aanleggen van een middenspanning
(aanvraag is ontvangen op 22 augustus
2019).
• het aanleggen van een glasbuis (aanvraag
is ontvangen op 22 augustus 2019).
n Ee
• Kriensenswei 6, het vervangen van
het dak (aanvraag is ontvangen op 19
augustus 2019).
n Kollum
• Johannes Bogermanstraat 15, het
plaatsen van 2 bergingen (aanvraag is
ontvangen op 19 augustus 2019).
• van Scheltingalaan 17 A, het uitbreiden
van de woning (aanvraag is ontvangen op
22 augustus 2019).
n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 8, het bouwen
van een loods (aanvraag is ontvangen op
20 augustus 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 97, het realiseren van een in-/
uitrit (aanvraag is ontvangen op 19
augustus 2019).
n Moddergat
• Meinsmawei 7, het plaatsen van een
zwaluwwand (aanvraag is ontvangen op
19 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.
Rectificatie
In de publicatie van 21 augustus 2019
stond onderstaande tekst gepubliceerd:
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Ternaard
• 't Skoar 22, het vervangen van bestaande
kapconstructie door een geïsoleerde
kapconstructie (aanvraag is ontvangen op
15 augustus 2019).
Dit is onjuist, de juiste tekst is als volgt:

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Wierum
• ’t Skoar 4, het vervangen van de bestaande kapconstructie door een geïsoleerde kapconstructie (aanvraag is
ontvangen op 15 augustus 2019).
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
n Ferwert
• De Boppeslach 1 A, het uitbreiden van
het materialenhok.
Er is besloten voor de bovengenoemde aanvraag de beslistermijn op te schorten met
een termijn van twee maanden.
Verleende omgevingsvergunning
n Morra
• Grutte Buorren 7, het realiseren van
een berging met overkapping (besluit is
verzonden op 20 augustus 2019).
n Ternaard
• Hollewei 1 A, het realiseren van een
landbouwschuur (besluit is verzonden op
20 augustus 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 Dokkum
• Olivier van Keulenlaan 16, het brandveilig
gebruik (besluit is verzonden op 16
augustus 2019).
• Alde Terp 2, het brandveilig gebruik
(besluit is verzonden op 16 augustus
2019).

De besluiten liggen met ingang van donderdag 29 augustus 2019 zes weken op
het gemeentehuis te Damwâld ter inzage.
De besluiten zijn 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.
Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• Binnenstad van Dokkum, het organiseren
van de Admiraliteitsdagen van 5
september tot en met 8 september 2019
(besluit is verzonden op 21 augustus
2019).
n Ferwert
• De Wjuk 3, het organiseren van het
concert "The Old Pipers" op 10 november
2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur (besluit
is verzonden op 20 augustus 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.
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