GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 9 oktober 2019

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN:
16 en 17 oktober 2019
Waar:		

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

Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

16 oktober 2019
Bekendmaking aanbeveling burgemeester
Tijdstip:
Negen uur 's avonds
Onderwerp:
Dit betreft een extra raadsbijeenkomst i.v.m. de aanbeveling van de nieuwe, Kroonbenoemde 			
		
burgemeester. Hieraan voorafgaand vergadert de raad in beslotenheid over de voordracht van twee 		
		
kandidaten van de vertrouwenscommissie

17 oktober 2019

Half acht 's avonds
Presentatie van het raadsonderzoek naar Kabelnoord

It Beslút
Tijdstip:
Onderwerp:
		
		

Direct na It Petear
Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
- Detailhandelsstructuurvisie verzorgingsgebied Dokkum
- Startnotitie instellen rekenkamerfunctie

	
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

It Fraachpetear
Tijdstip:
Tien over zeven ‘s avonds
Onderwerp:
Interview raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf
It Petear
Tijdstip:
Onderwerp:

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

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

Indien 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, de heer S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

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

U bent van harte welkom!
De 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.

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

INLOOPBIJEENKOMST WINDPARK IN NOORDZEE
Op dinsdag 15 oktober 2019, van 19.00 tot 21.00 uur, wordt in de IJsherberg in Dokkum een inloopbijeenkomst georganiseerd
over een te realiseren windpark boven de Waddeneilanden. Het windpark moet worden gebouwd, er moet een platform worden
aangelegd en er komt een verbinding naar het hoogspanningsnet op het vaste land.

Dit wordt dan gepubliceerd onder verleende of geweigerde omgevingsvergunning.

Voor die ‘aanlanding’ op het vaste land, zijn drie mogelijkheden. Een daarvan is via de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel
naar Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat samen met de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT. De bijeenkomst wordt georganiseerd
omdat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project van 27 september tot en met 7 november
2019 ter inzage ligt. De officiële stukken en meer informatie over het project vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl > ‘lopende
projecten’ > ‘hoogspanning’.

Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
n Marrum
• Nieuweweg 19, het milieuneutraal
veranderen van de inrichting en
een bouwactiviteit met afwijken
bestemmingsplan.

Zie voor meer informatie ook de projectenwebsite van TenneT: www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Blije
• Easterbeintumerdyk 4, het plaatsen
van een mantelzorgwoning (aanvraag is
ontvangen op 30 september 2019).
n Dokkum
• Boterstraat 10, het realiseren van een
nieuwe gas-huisaansluiting (aanvraag is
ontvangen op 25 september 2019).
• Hogedijken 4, het kappen van een boom
(aanvraag is ontvangen op 26 september
2019).
• Hantumerweg 36, het her-bestemmen
van het kantoor naar appartementen
(aanvraag is ontvangen op 27 september
2019).
• De Woudhorne 80, het vervangen van
het kozijn aan de voorzijde van de
woning (aanvraag is ontvangen op 2

oktober 2019).
• De Dijk 4, het her-bestemmen van het
huidige pand (aanvraag is ontvangen op
2 oktober 2019).
n Ee
• Tibsterwei 20, het verbouwen van de
woning doormiddel van een dakopbouw
(aanvraag is ontvangen op 1 oktober
2019).
n Kollum
• W.H. van Heemstraweg 7, het bouwen
van een paardenstal (aanvraag is
ontvangen op 2 oktober 2019).
n Kollumerzwaag
• Foarwei 79, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit (aanvraag is
ontvangen op 25 september 2019).
n Nes
• Haadstrjitte 8, het bouwen van een
nieuw tuinhuis waarop zonnepanelen

worden geplaatst (aanvraag is
ontvangen op 2 oktober 2019).
n Oosternijkerk
• Nijbuorren 40, het bouwen van een
berging ( aanvraag is ontvangen op 30
september 2019).
n Raard
• Van Kleffenswei 14, het tijdelijk
opslaan van baggerspecie in strijd met
het bestemmingsplan (aanvraag is
ontvangen op 1 oktober 2019).
n Westergeest
• Beintemawei 7, het herbouwen van de
woningen en het verbouwen van de
schuur (aanvraag is ontvangen op 28
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.

Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn op te schorten
met een termijn van twee weken.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Anjum
• Aan de Hearrewei en Brede Koaiwei,
het realiseren van 2 vispassages
in de watergangen van het gebied
Noorderkolken.
n Kollum
• Van Scheltingalaan 17 A, het uitbreiden
van de woning.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvragen de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Hallum
• Grote Streek, het vervangen van een
laagspanningskabel en (bij nadere
informatie) het rooien en planten van
bomen (besluit is verzonden op
9 oktober 2019

1 oktober 2019).
n Kollum
• Nabij Cantecleer 2, het vervangen van
de walbeschoeiïng (besluit is verzonden
op 4 oktober 2019).
n Veenklooster
• De Brink 7, het realiseren van een
levensloopbestendige uitbouw van een
doucheruimte aan de rechterzijgevel
(besluit is verzonden op 1 oktober 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.
Niet verder in behandeling zijnde aanvraag omgevingsvergunning
n Dokkum
• Woudhorne 80, het plaatsen van een
kunststof kozijn (aanvraag is buiten
behandeling gesteld).
n Kollum
• Rijdstraat 8 B, het bouwen van een
afdak (aanvraag is buiten behandeling
gesteld).
• Wilhelminastraat 6, het plaatsen
van een tijdelijke chalet (aanvraag is
ingetrokken op verzoek van aanvrager).
n Niawier
• Mearswei 3, het realiseren van
uitloopruimtes (aanvraag is ingetrokken
op verzoek aanvrager).
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 Dokkum
• Diepswal 15, het exploiteren van een

horecabedrijf (aanvraag is ontvangen op
1 oktober 2019).
n Kollum
• Trekweg 9, het exploiteren van een
horecabedrijf (aanvraag is ontvangen op
24 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 exploitatievergunning.
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Dokkum
• Op de Zijl, het plaatsen van een
Glazenhuis op 23 november 2019
(aanvraag is ontvangen op 25 september
2019).
• In de binnenstad, het organiseren van de
kerstfair op 13 december 2019 (aanvraag
is ontvangen op 26 september 2019).
n Kollum
• Op de Voorstraat, het organiseren van de
Sinterklaasintocht op 16 november 2019
(aanvraag is ontvangen op 26 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 In en rondom Kollum en Oudwoude
• Het organiseren van een spokentocht
op 25 oktober 2019 van 19.30 uur 		
tot 01.00 uur (besluit is verzonden op
30 september 2019).
• Het organiseren van een spokentocht
op 19 oktober 2019 van 19.30 uur tot
01.00 uur (besluit is verzonden op 3
oktober 2019).
n Kollumerzwaag
• Het organiseren van de Sinterklaas
intocht op 23 november 2019 van

12.45 uur tot 17.00 uur (besluit is
verzonden op 3 oktober 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.
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Hogedijken 20, het oprichten en in
werking hebben van een proeftuin.

Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
ex art. 3.10 Wabo
Burgemeester en wethouders van
Noardeast-Fryslân maken bekend dat op
23 september 2019 omgevingsvergunning
is verleend, gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp voor wat betreft enkele nadere
voorwaarden, voor:
• het realiseren van een zonnepark nabij
bedrijventerrein Betterwird te Dokkum
op de percelen kadastraal bekend
gemeente Dokkum, sectie E, nrs. 69, 71,
72, 78, 79, 80, 1081, en 1216.
De vergunning ligt met ingang van 10
oktober 2019 gedurende zes weken
tijdens openingstijden ter inzage op het
gemeentehuis in Damwâld. Tevens is
de vergunning digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp is één zienswijze ontvangen.
Deze had betrekking op de nadere
uitwerking van een procedurele-afspraak

en heeft niet geleid tot een inhoudelijke
wijziging van de vergunning ten opzichte
van ontwerp. De zienswijze is beantwoord
in de vergunning en in een afzonderlijk
traject afgedaan.
Gedurende de inzagetermijn kan:
a. een belanghebbende die tijdig zijn
zienswijze bij het college kenbaar heeft
gemaakt en;
b. een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij zijn zienswijze niet bij het college
naar voren heeft gebracht;
schriftelijk beroep instellen tegen de
vergunning bij de Rechtbank NoordNederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor
het indienen van beroep wordt griffierecht
geheven.
Het besluit tot vergunningverlening
treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij binnen deze termijn – naast het
indienen van beroep – een verzoek om een
voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzieningenrechter te Groningen.

Nieuwe beleidsregels Opiumwet
Bekendmaking Beleidsregels artikel 13b
Opiumwet
De burgemeester van Noardeast-Fryslân
heeft op 24 september 2019 besloten
nieuwe beleidsregels vast te stellen voor
de toepassing van artikel 13b Opiumwet.
Deze beleidsregels omschrijven op
hoofdlijnen in welke gevallen, onder welke
voorwaarden en hoe de burgemeester
gebruik zal maken van bestuurlijke
handhaving (sluitingsbevoegdheid)
bij hennepteelt, drugsproductie of
drugshandel vanuit woningen en overige
lokalen.
De volledige tekst van de beleidsregels ligt
zes weken ter inzage in het gemeentehuis
(team Feiligens).
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Word jij de eerste
kinderburgemeester van de
gemeente Noardeast-fryslÂn?
De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is op zoek naar haar eerste kinderburgemeester. Is dit iets voor jou? Meld je dan
uiterlijk 16 oktober 2019 aan!
Wat doet een kinderburgemeester?
Als kinderburgemeester ben je aanwezig bij activiteiten voor kinderen, bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Soms houd je een
toespraakje en ook kunnen kinderen bij je terecht als ze leuke ideeën hebben voor de gemeente. Van de kinderburgemeester wordt
verwacht dat hij of zij genoeg tijd heeft, het leuk vindt om in de belangstelling te staan en een beetje vlot kan praten (liefst ook in
het Fries). De kinderburgemeester woont in de gemeente Noardeast-Fryslan en zit in groep 7 of 8 van een basisschool.
Als we heel veel aanmeldingen krijgen, gaan we een voorronde houden. Hoe we dat gaan doen, krijg je zo gauw mogelijk na 16
oktober te horen. Op woensdagmiddag 6 november vindt dan de echte verkiezing plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in
Kollum. Ben je één van de geselecteerde kandidaten, dan mag je klasgenoten, vrienden en familieleden meenemen naar Kollum.
We vragen je dan om uit te leggen waarom je kinderburgemeester wilt worden en waarom je denkt dat je daar geschikt voor bent.
Een groep mensen uit de gemeenteraad kiest daarna de nieuwe kinderburgemeester. Dat wordt dan ook meteen bekendgemaakt.
De kinderburgemeester wordt op donderdagavond 7 november door de gemeenteraad benoemd.
Kijk op www.noardeast-fryslan.nl/kinderburgemeester.

dwaande.nl/starters

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters
9 oktober 2019

