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4 september 2019

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Besluit gasaansluitplicht
 

DOE DE 

GRATIS CURSUS

POLITIEK ACTIEF!
 

Op 15 oktober start de gratis cursus Politiek Actief 

voor inwoners van Noardeast-Fryslân. 

Wilt u:
• Leren hoe de gemeente, provincie, rijksoverheid 

 en zelfs Europese Unie werkt?

• Weten wat de gemeenteraad voor uw dorp 

 of vereniging kan betekenen?                            
           

• Leren hoe ú invloed kunt uitoefenen op de 

 lokale politiek?   

      Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. 

         Deze cursus duurt vijf avonden.

Wanneer : di 15 okt | di 29 okt | di 12 nov | di 26 nov | do 19 dec                                                                 
Waar : raadzaal in gemeentehuis Kollum                                                                                         
Aanmelden : stuur vóór 1 oktober een e-mail met uw naam en 
  contactgegevens naar f.koster@noardeast-fryslan.nl 
Meer info : www.noardeast-fryslan.nl/politiek-actief

IE

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 09:00 - 12:00 uur
 Woensdag 16:00 - 19:30 uur 
 Donderdag & vrijdag 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.

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

   It Petear 
   Tijdstip:  donderdagavond zes uur
   Onderwerp:  Presentatie Regionale Energiestrategie 
  
U bent van harte welkom!

Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77  
(s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). 

De presentatie is 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.

Rectificatie
In de krant van woensdag 28 augustus stond aangegeven dat op donderdag 4 september openbare raadsbijeenkomsten zijn. 
Dit is niet juist. Deze bijeenkomsten zijn op WOENSDAGAVOND 4 september vanaf half acht in de raadszaal te Kollum. 
Meer informatie op www.riednoardeast-fryslan.nl.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST: It Petear 
DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019

Op 20 augustus 2019 heeft het college 
van de gemeente Noardeast-Fryslan een 
gebied aangewezen in het kader van de 
Ministriële regeling gebiedsaanwijzing 
gasaansluitplicht. Het betreft het perceel 
Tichelwei 29 te Oostrum.   

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten dit adres aan te wijzen als 
perceel waar een nieuw kleinverbruik-
gasaansluiting mag komen. Het betreft 
hier een gasaansluiting G25 waarmee 
maximaal 40 m3(n)/h aan groen gas 
kan worden geleverd. Op grond van de 
Gaswet en de ministeriele regeling is het 
besluit met toepassing van de Algemene 
wet bestuursrecht tot stand gekomen. 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP 
Dokkum). Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

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!

UITNODIGING INFORMATIEAVOND LANGETERMIJNVISIE BEREIKBAARHEID AMELAND

Op donderdag  12 september 2019, 
vanaf 15.15 uur, komt de Algemene 
kamer van de adviescommissie be-
zwaarschriften bij elkaar. 

De in de vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op:
https://noardeast-fryslan.nl/advies-
commissie-voor-bezwaarschriften. 

Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met gemeente 
Noardeast-Fryslân, team JS 
(0519) 29 88 88. 

VERGADERING ALGEMENE 
KAMER ADVIESCOMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN



4 september 2019

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n  Ee
• Brânbuorren 12, het vervangen van de 

kozijnen (aanvraag is ontvangen op 24 
augustus 2019).

n  Kollum
• ten noorden van Willem Loréweg 30, 

het dempen en compenseren van sloten 
(aanvraag is ontvangen op 23 augustus 
2019).

n  Ternaard
• Tsjerkestrjitte 10, het wijzigen van de 

bestemming van bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming (aanvraag is 
ontvangen op 27 augustus 2019).

n  Anjum
• brug Esonstad en brug De Raskes 

te Anjum, het vervangen van twee 
bruggen voor twee hogere fiets- en 
voetgangersbruggen (aanvraag is 
ontvangen op 28 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 omgevingsver-
gunning
n  Kollum
• Rijdstraat 8 B, het bouwen van een 

afdak.

n  Niawier
• Mearswei 3, het realiseren van 

uitloopruimtes.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag/aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n  Ee
• De Koarte Bún 11, het realiseren van 

een woning (besluit is verzonden op 29 
augustus 2019).

n  Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18, het renoveren van 

de woning (besluit is verzonden op 26 
augustus 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning/
liggen de vergunningen zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 
Gedurende deze termijn kunnen belangheb-
benden een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n  Blije
• Unemastraat 1, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is buiten behandeling 
gesteld).

n  Kollum
• Johannes Bogermanstraat 15, het 

plaatsen van een tijdelijke unit (aanvraag 
is ingetrokken op verzoek van aanvrager).

• Johannes Bogermanstraat 15, het 
plaatsen van 2 bergingen op het achtererf 
(aanvraag is ingetrokken op verzoek van 
aanvrager).

n  Kollumerzwaag
• Foarwei 251, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is 
vergunningvrij).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de wel-
standscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. 
Meer informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl. 

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.


