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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân   11 september 2019

11 september 2019

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

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 half acht
Onderwerp: Integraal Huisvestings Plan  Onderwijs

It Beslút 
Tijdstip:   direct na It Petear
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:

- Regionaal Beleidsplan Veiligheid
- Advies afwikkeling kosten doordecentralisatie Dockinga college  
 (doorgeschoven onderwerp It Beslút 4 september) 

U bent van harte welkom!

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld of wilt meer informatie, neem  
dan contact op met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). 

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.

Rectificatie Raadsbijeenkomst 12 september NIET openbaar
In de krant van 4 september jl. is een aankondiging gedaan voor de raadsbijeenkomst It Petear over 
de Energiestrategie. Deze bijeenkomst is NIET openbaar en wordt dus ook niet uitgezonden via de lokale 
televisie of de internetstreams. Het betreft een werksessie van de raadsleden. 

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST:  
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS VOOR EIGENAAR EN BEWONER

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? 

Vraag dan vanaf 2 september de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De subsidie loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan welke maatregelen onder deze regeling vallen en 
wat de voorwaarden zijn op www.RVO.nl. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te 
voeren. Wilt u uw woning drastisch laten verbeteren, lees dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. 
RVO verstrekt per woning slechts eenmaal subsidie.

Energiebesparende maatregelen
De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie
• dakisolatie
• vloerisolatie en/of bodemisolatie
• gevelisolatie
• hoogrendementsglas

Gratis Energieadvies aan huis
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen haar inwoners stimuleren om hun woning energiezuiniger te maken. Om 
u te ondersteunen met het besparen van energie, hebben deze gemeenten  de hulp van onafhankelijke en deskundige adviseurs 
gezocht. Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een adviseur bij u thuis langs en bekijkt hij hoe energiezuinig uw woning is. 
Dan 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 geven over subsidies en het aanvragen van een energiebespaarlening. Een bezoek van de 
adviseurs is geheel vrijblijvend!

Benieuwd naar 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.

Ook kun u digitaal advies krijgen. Hiervoor kunt u kijken op www.duurzaambouwloket.nl.

Voorontwerp bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hor-
neweg 20-Blije’  
De gemeente is bezig met de voorberei-
ding van een nieuw bestemmingsplan 
voor het perceel aan Horneweg 20 te 
Blije. Het voorontwerp bestemmings-
plan ligt vanaf 12 september 2019 tot 
en met 23 oktober 2019, voor inspraak 
ter inzage. 
Het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Horneweg 20-Blije’ is in te zien op het 
gemeentekantoor in Ferwert, Hege-
beintumerdyk 2 en op het gemeen-
tehuis in Dokkum, Koningstraat 13 
(voor openingstijden zie https://www.
noardeast-fryslan.nl onder ‘contact’); 
Ook kan het plan digitaal worden ge-
raadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.
nl, NL.IMRO.1970.WpBIHorneweg20-
VO01.
Het plan voorziet in de juridisch plano-
logische regeling voor de uitbreiding van 
het bouwblok ten behoeve van de rea-
lisatie van twee stallen op het perceel 
aan Horneweg 20 te Blije.
Gedurende de inspraakperiode kunt u 
een schriftelijke inspraakreactie zenden 
aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. 
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. 
In de inspraakreactie dient u het zaak-
nummer te vermelden: Z206804-2018



Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n  Dokkum
• Keppelstraat 30, het vervangen van de 
 voordeur (aanvraag is ontvangen op 
 30 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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n  Hegebeintum
• Harstawei 25, restaureren en renoveren 
 van het pand

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt vanaf 11 september 2019 tot 
en met 22 oktober 2019 op het gemeen-
tehuis te Damwâld ter inzage. Een ieder 
kan gedurende deze termijn een zienswijze 
indienen. Dit betekent dat u uw mening 
of reactie kunt geven over het opgestelde 
ontwerpbesluit. 

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  Dokkum
• Hogepol 15, het plaatsen van reclame.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
n  Burdaard
• Mounewei 1, het vervangen van dakgo-
 ten (besluit is verzonden op 6 september
 2019).

De dag na verzending ligt de weigering/lig-
gen de weigeringen zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n  Buitenpost – Kollum
• het aanleggen van een middenspanning 
 (besluit verzonden op 4 september 2019).
• voor het aanleggen van 1x110 PE100 
 SDR11 glasbuis middels opengraving,
  persing en gestuurde boring (besluit is 
 verzonden op 5 september 2019).

n  Kollumerzwaag
• Oentzemastate 12, het realiseren van 
 een overkapping (besluit is verzonden op 

 4 september 2019)
• Foarwei 79, het bouwen van een bedrijfs-
 woning (besluit is verzonden op 
 5 september).

n  Oostrum
• Grienewei 8, het dempen van een sloot 
 (besluit verzonden op 3 september 2019). 

n  Ternaard
• Herweystrjitte 57, het plaatsen van een 
 raamkozijn (besluit is verzonden op 
 3 september 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n  Engwierum
• Fjellingsreed 8, het uitbreiden van de 
 bestaande ligboxenstal, het uitbreiden in 
 dieraantallen en het plaatsen van een 
 ondergronds mestbassin (Besluit is ver-
 zonden op 11 september 2019).

Het besluit ligt/De besluiten liggen met 
ingang van donderdag @ zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Het 
besluit is/De besluiten zijn voorbereid met 
toepassing van afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht. Belanghebben-
den 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, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n  Moddergat
• Meinsmawei 7, het plaatsen van een 
 zwaluwwand (aanvraag is ingetrokken op 
 verzoek van aanvrager).

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 

Verleende vergunningen wegafsluiting
n  Dokkum
• Vleesmarkt (en het plaatsen van materi-
 alen op De Zijl; de doorgang van het 
 verkeer blijft daar gewaarborgd), het 
 organiseren van het evenement Skjin 
 Wetter op 12 oktober 2019 (besluit is 
 verzonden op 2 september 2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Verleende evenementenvergunning
n  Holwerd
• Morgenzon 7, het organiseren van de 57e 
 Frieslandshow van 23 oktober tot en met 
 26 oktober 2019 in MFA de Ynset (besluit 
 is verzonden op 4 september 2019).

n  Kollum
• aan het Kollumerkanaal aan de Hesse-
 weg, het houden van een Oktoberfest  in 

 een tent op 4 en 5 oktober 2019 (besluit 
 is verzonden op 5 september 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.

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.

 

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

11 september 2019

De cyclus “Dwaande met je bedrijf” is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs gestarte 
ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het ondernemerschap. 
Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te starten? Waar krijg je allemaal 
mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? Hoe kom je aan klanten en geld? 
Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost Fryslân helpen je graag op weg! 
In zeven modules krijg je inzicht in onder meer je sterke en zwakke kanten, de belangrijkste 
wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar je kunt ook aan één of meerdere 
bijeenkomsten deelnemen afhankelijk van het onderwerp. 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra van der Veen, 
E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

30 september Ondernemersvaardigheden Dokkum
7 oktober Belastingen Buitenpost

14 oktober Juridische adviezen Damwâld
28 oktober Marketing en media Burgum
4 november Boekhouden, verzekeren, financieren Dokkum
18 november Ondernemersplan schrijven                                     Burgum
29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

dwaande.nl/starters

DWAANDE 
met je bedrijf

Voor beginnende 
ondernemers
in Noordoost Fryslân


