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16 oktober 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.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Blije
• Ljouwerterdyk 8, het vergroten van de 

bovenbouw van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 7 oktober 2019).

n Burdaard
• Bourboomweg 30, het bouwen van 

een vrijstaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 4 oktober 2019).

• Hoofdweg 94, het bouwen van een 
vrijstaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 9 oktober 2019).

 
n Dokkum
• nabij Eewal 3, het plaatsen van een 

stacaravan voor tijdelijke bewoning 
(aanvraag is ontvangen op 6 oktober 
2019).

• Lytselaard 18, het bouwen van 
een woning in strijd met het 
bestemmingsplan (aanvraag is 
ontvangen op 8 oktober 2019).

• Birdaarderstraatweg 68A, het 
verbouwen van het restaurant tot een 
kinderdagverblijf (aanvraag is ontvangen 
op 10 oktober 2019). 

• Birdaarderstraatweg 68A, het 
brandveilig gebruik van het 
kinderdagverblijf (aanvraag is ontvangen 
op 10 oktober 2019).

n Ferwert
• De Broll 12, het bouwen van een veranda 

(aanvraag is ontvangen op 8 oktober 
2019).

n Hallum
• Zuidermiedweg 11 A, het vergroten van 

de woning (aanvraag is ontvangen op 8 
oktober 2019).

n Kollum
• de Warren 1 t/m. 11 en de Weerstal 
 len 17 t/m. 27 (oneven huisnummers),  
 het realiseren van 12 2-onder-1 kap  
 woningen (aanvraag is ontvangen op 4  
 oktober 2019).

n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 4, het plaatsen 

van een transformatorruimte en het 
leggen van een middenspanningkabel 
en laagspanningkabel (aanvraag is 
ontvangen op 9 oktober 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 verleen-
de of geweigerde omgevingsvergunning.

Geweigerde omgevingsvergunning
n Ee
• Foeke Sjoerdsstrjitte 2, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 8 
oktober 2019).

De dag na verzending ligt de weigering zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Oostergoweg 7, het uitbreiden van een 

bedrijfspand (besluit is verzonden op 8 
oktober 2019).

n	Kollumerzwaag
• Foarwei 127, het realiseren van een 

dagbestedingsplek voor een 20-tal 
cliënten (besluit is verzonden op 11 
oktober 2019).

n	Marrum 
• Ljouwerterdyk 1, het vervangen van de  
 roeden met hekwerk van de Grutte  
 Mûne (besluit is verzonden op 7 oktober  
 2019).

n	Ternaard
• Tsjerkestrjitte 10, het wijzigen van de 

bestemming van bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming (besluit is 
verzonden op 10 oktober 2019).

• Leegsterweg 4, het uitbreiden van de 
paardenstal (besluit is verzonden op 4 
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
• Hogedijken 4, het kappen van 1 boom 
 (is vergunningsvrij).

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 evenementen-
vergunning
n Dokkum
• het organiseren van de Be Quickloop op 

11 januari 2020 met als start/finish het 
Tolhuispark (aanvraag is ontvangen op 7 
oktober 2019).

n Ferwert
• op het Vrijhof, het organiseren van de 

Sinterklaasintocht op 16 november 2019 
(aanvraag is ontvangen op 3 oktober 
2019).

• Vrijhof en Hoofdstraat, het organiseren 
van Winterwille op 14 december 2019 
(aanvraag is ontvangen op 6 oktober 
2019).

• in een tent op het terrein nabij de 
sporthal aan de Hegebeintumerdyk 16 
A, het organiseren van de Nacht fan 
Ferwert in de nacht van 20 en 21 maart 
2020 (aanvraag is ontvangen op 9 
oktober 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 Blije
•  parkeerterrein van Farrewei 22 
 (MFA Fjildsicht), het houden van een 

Oktoberfest in een tent op 19 oktober 
2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur (besluit 
is verzonden op 9 oktober 2019).

n Ferwert
•  op het Vrijhof, het organiseren van de 

Sinterklaasintocht op 16 november 2019 
van 15.30 uur tot 18.00 uur (besluit is 
verzonden op 10 oktober 2019).

n Kollum
•  op de Wallen en in de Voorstraat, het 

houden van de Sinterklaasintocht op 
16 november  2019 van 11.00 uur tot 
17.30 uur (besluit is verzonden 9 oktober 
2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen 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 wor-
den 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 Ee
• Tibsterwei 4 A, het bergen en stallen  
 van bedrijfsvervoersmiddelen, trucks en  
 aanhangers.

Op donderdag 17 oktober 2019 is het Wereldarmoededag. Op deze 
dag wordt stilgestaan bij het feit dat ruim 1 miljoen Nederlanders 
dagelijks de gevolgen ondervinden van leven in armoede. Ook de ge-
meenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben aandacht voor 
dit feit. Zij starten daarom met de pilot ‘De VoorzieningenWijzer’.
Dit wordt in samenwerking gedaan met De Bewonersraad, de wo-
ningbouwcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland. 
De officiële aftrap hiervoor is tijdens Wereldarmoededag. 

“Het is belangrijk dat wij benoemen dat er armoede is en er oog voor 
hebben en dat het niet in de taboe-sfeer blijft hangen. Benoemen is 
een stap op weg naar hulp”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries 
van de gemeente Noardeast-Fryslân. 

De VoorzieningenWijzer
De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en risico’s te 
beperken door optimaal gebruik te maken van toeslagen en regelin-
gen en kritisch te kijken naar een passende zorgverzekering en een 
voordeliger energiecontract. Beide gemeenten bieden 100 huurders 
een gratis adviesgesprek aan met een onafhankelijke adviseur van 
De VoorzieningenWijzer.

De adviseur van De VoorzieningenWijzer komt op afspraak bij de 
deelnemers thuis. De adviseur maakt gebruik van een kennisplat-
form en is daardoor op de hoogte van alle bestaande toeslagen en 
regelingen die zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te 
ondersteunen. Ook energiecontracten en zorgverzekeringen worden 
samen met de deelnemers via dit kennisplatform beoordeeld. Nadat 
de persoonlijke situatie is bekeken, helpt de adviseur ter plekke met 
het aanvragen van bijvoorbeeld een andere zorgverzekering, ener-
gieleverancier en toeslagen. Ook wordt bekeken of het zinvol is om 
aangifte Inkomstenbelasting te doen en of deelnemers in aanmer-
king komen voor gemeentelijke regelingen. 

Gratis en vertrouwelijk
Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De bespaarexpert deelt 
gegevens van de pilotgroep van 100 huurders niet met de gemeente 
of woningcorporatie. Mensen zullen per brief en persoonlijk worden 
benaderd om mee te doen aan de pilot.

Gemeenten en woningcorporaties starten pilot De VoorzieningenWijzer
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  Vergadering over bezwaarschriften

Op donderdag  24 oktober 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 
Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88.

Bent u al wat ouder en heeft u al jaren uw rijbewijs? 
Er is in het verkeer veel veranderd. 

Blijf bij door mee te doen aan één van de rijvaardigheidstrainingen:
Dinsdag 5 november 2019, 9.00-12.00 uur te Burdaard - MFC Het Spectrum 
Woensdag 6 november, 9.00-12.00 uur te Dokkum - De IJsherberg  
Donderdag 7 november, 9.00-12.00 uur te Kollum - Campus Kollum

De training bestaat uit een adviesrit in eigen auto met rij-instructeur, opfrissen 
van de verkeerstheorie en zintuigworkshops (ogen, gehoor en reactietest).

Meedoen?
Geef u op via Ellie Feddema (gemeente Noardeast-Fryslân). Bel 0519) 29 88 88 
of mail: info@noardeast-fryslan.nl. Richt uw mail aan mevrouw Feddema en 
vermeld naar welke training u komt. De kosten bedragen € 12,50.

Rijvaardigheidsdag voor senioren

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:

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

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 met je bedrijf - voor beginnende ondernemers

dwaande.nl/starters

heelhollandrecyclet.nl


