GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 25 september 2019

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN 3 OKTOBER 2019

Waar:

Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18
It Fraachpetear
Tijdstip:
donderdagavond tien over zeven
Onderwerp:
interview raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf

It Petear
Tijdstip:
Onderwerpen:
		
It Beslút
Tijdstip:
		
		
		
		

donderdagavond half acht
- Presentatie Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg in Fryslân
- Tussennotitie over huisvesting gemeentelijke organisatie
direct na It Petear
Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
- installeren bodebus (draaginsigne gemeentebode)
- ontwerpbegroting FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)
- grondbeleid (waarschijnlijk)

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen
met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl
U bent van harte welkom!

In de periode van woensdag 2 oktober tot december voert de gemeente
werkzaamheden uit aan de Altenastreek
en Peerdepadsje in Dokkum. Het gaat
om het gedeelte vanaf de brug over
de Pypsterryd t/m de kruising met het
Peerdepadsje vanaf genoemde kruising
tot aan de Voorstreek.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het
aanbrengen van een regenwaterriool en
bestratingswerkzaamheden.
De werkzaamheden zijn nodig omdat er
de afgelopen jaren bij zeer heftige kortdurende regenbuien veel wateroverlast
ontstaat in de Altenastreek.
Stremming en omleiding
Om de werkzaamheden goed en veilig
te laten verlopen wordt het genoemde
gedeelte voor alle doorgaand verkeer
afgesloten. Het verkeer wordt dan via
andere wegen omgeleid. Dit wordt met
borden aangegeven.
Geprobeerd wordt de overlast tot een
minimum te beperken. Afhankelijk van
de voortgang van de werkzaamheden
wordt de stremming en de bijbehorende
omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Augsbuurt
• Lutjewoude 5, het restaureren van de
kerk (aanvraag is ontvangen op
16 september 2019).

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
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

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.

Wegwerkzaamheden
Altenastreek Dokkum

CONTACT

n Dokkum
• Doorbraak 1, het plaatsen van handels
reclame (aanvraag is ontvangen op
16 september 2019).
• Westerbolwerk 24, het plaatsen van
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op
11 september 2019).
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 35 E, het veranderen
van de inrichting (aanvraag is ontvangen
op 15 september 2019).
n Kollum
• nabij Cantecleer 2, het vervangen van
walbeschoeiing (aanvraag is ontvangen
op 17 september 2019).
• Tsjerk Hiddesstraat 4, het uitbreiden van
de school (aanvraag is ontvangen op
13 september 2019).
• Wilhelminastraat 6, het plaatsen van een
tijdelijke chalet (aanvraag is ontvangen
op 11 september 2019).
n Kollumerzwaag
• Harm Smidswei 10, het bouwen van
een woning met bedrijfsloods (aanvraag
is ontvangen op 13 september 2019).
n Oosternijkerk
• 't Oogh 2A, het aanbrengen van reclame
op de voor- en achtergevel (aanvraag is
ontvangen op 16 september 2019).
n Oostrum
• Tichelwei 22, het restaureren en ver
bouwen van de voormalige steenfabriek
(aanvraag ontvangen 13 september 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.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Keppelstraat 30, het vervangen van de
voordeur (besluit is verzonden op
16 september 2019).
• Lytselaard 30, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op
18 september 2019).
• Koophandel 8 en 10, het plaatsen van
3 vlaggenmasten en gevelreclame (besluit verzonden op 19 september 2019).,
n Kollumerzwaag
• Foarwei 101 naar de Tsjerkestrjitte, het
realiseren van een in-/uitrit (besluit is
verzonden op 18 september 2019).
n Munnekezijl
• Methardusstraat 31, het wijzigen van
de voorgevel (besluit is verzonden op
19 augustus 2019).
n Ternaard
• Nesserwei 11, het leggen van een
middenspanningskabel (besluit is
verzonden op 18 september 2019).
n Wierum
• ’t Skoar 4, het vervangen van de kapconstructie (besluit is verzonden op
18 september 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
• Nauwstraat 4 (en Koningstraat 1-5), het
brandveilig gebruik van HCR ’t Raedhûs
(besluit verzonden 25 september 2019).
• Zwaluwstraat 49, het brandveilig in gebruik nemen van de kinderopvang (besluit
is verzonden op 25 september 2019).

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.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

De besluiten liggen met ingang van donderdag 26 september 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.
Niet verder in behandeling zijnde
omgevingsvergunning
n Brantgum
• Ids Wiersmastrjitte 13, het isoleren van
de woning (aanvraag is buiten behandeling gesteld).
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 Kollum
• Gerrit Bleekerstraat 3, het exploiteren
van een horecabedrijf (aanvraag is ontvangen op 13 september 2019).
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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 Dokkum
• op het hoge gedeelte van de Markt,
het organiseren van een trouwbeurs op
1 november 2019 (aanvraag is ontvangen
op 18 september 2019).
• Woudweg 142, het organiseren van een
Volkskerstzangdienst op 22 december
2019 (aanvraag is ontvangen op
18 september 2019).
n Holwerd
• De Morgenzon 7, het organiseren van
Hokrock op 1 januari 2020 (aanvraag
is ontvangen op 13 september 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
• Hogedijken 20, het organiseren van het
Oktoberfeest Dockum op 12 oktober
2019 van 17.00 tot 24.00 uur (besluit is
verzonden op 18 september 2019). In de
krant van 11 september 2019 stond als
datum van het evenement 27 oktober
2019 genoemd, maar het evenement is
echter op 12 oktober 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.
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
Een melding ingevolge artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Beurtvaart 17, het veranderen/uitbreiden
van het bedrijf door het oprichten van
een nieuwe bedrijfshal.

Bestemmingsplan, Welstandscriteria & m.e.r.-beoordelingsbesluit
Kennisgeving, voorontwerpbestemmingsplan ‘Holwerd – MFA
Samenlevingsschool’ en concept
Welstandscriteria en concept m.e.r.beoordelingsbesluit.
Vanaf 26 september 2019 tot en met 6
november 2019 ligt ter inzage:
n Het voorontwerpbestemmingsplan
‘Holwerd – MFA Samenlevingsschool’
(NL.IMRO.1970.BpHwMorgenzon7-VO01)
n Het concept milieueffectrapportagebeoordelingsbesluit (m.e.r.)
n Concept Welstandscriteria
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de
uitbreiding van het MFA de Ynset met
de nieuwe basisschool voor Holwerd. De
school komt voor een deel in de multifunctionele accommodatie. Het MFA
wordt aan de achterzijde uitgebreid. De
begrenzing van het plangebied komt overeen met het huidige terrein van het MFA
de Ynset aan de Morgenzon 7 in Holwerd.
Welstandscriteria
Met de realisatie van de nieuwe school
aan de achterzijde van het MFA de Ynset
wordt niet meer voldaan aan de welstandscriteria. Hiervoor zijn nieuwe concept welstandscriteria opgesteld.
M.e.r .-beoordelingsbesluit
Het college bepaald of voor de beoogde
ontwikkeling een milieueffectrapportage
vereist is. N.a.v. de aanmeldnotitie heeft
het college op 17 september 2019 besloten
de ingediende vormvrije aanmeldnotitie
m.e.r.-beoordeling (met bijbehorende concept m.e.r.-beoordelingsbesluit) ter inzage
te leggen. Uit deze stukken blijkt dat er
geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu te verwachten zijn en er geen
milieueffectrapportage noodzakelijk is.
Het voorontwerpbestemmingsplan, concept welstandscriteria ’s en het concept
m.e.r -beoordelingsbesluit inzien?
Dit kan tot en met 6 november 2019 in
het gemeentehuis in Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP). Tijdens de openingstijden kunt u zonder afspraak de stukken
inzien. Kunt u deze momenten niet? Dan
kunt u telefonisch een afspraak maken
voor een ander tijdstip. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wilt u reageren?
U kunt uw inspraakreactie tot en met 6
november 2019 schriftelijk indienen bij het
college van burgemeester en wethouders,
postbus 13, 9290 AA te Kollum. Ook kunt
u mondeling reageren. Daarvoor moet u
een afspraak maken met het team Romte.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel
6.3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig
vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele
bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon:
(0519) 29 88 88.

dwaande.nl/starters

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers
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 19.30 uur.
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters
Data, onderwerp en locatie:

7 oktober

Belastingen

Buitenpost

14 oktober
28 oktober
4 november
18 november
29 januari 2020

Juridische adviezen
Marketing en media
Boekhouden, verzekeren, financieren
Ondernemersplan schrijven
Terugkomavond

Damwâld
Burgum
Dokkum
Burgum
Damwâld

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

‘WY BINNE KLEAR’ Vrijdag 27 september 2019

OPENING DIEPSWALLEN KOLLUM
De werkzaamheden aan de Ooster- en Westerdiepswal
te Kollum zijn afgerond. De hoogste tijd voor de opening!
Op vrijdagmiddag 27 september 2019 worden er een tal
van activiteiten georganiseerd in het centrum van Kollum.
De straat staat deze dag in het teken van ‘water en historie’.
De hele middag: Wandel langs de nieuwe kaden en maak kennis met de
Zuiderzee ambachten
19:00 - 21:00 uur: Optreden van het Zeemanskoor Lauwersoog in de tent
(t.h.v. brug aan de Voorstraat).
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