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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.

Boomkap Veenklooster

n Veenklooster
•  Kleasterwei 6: het kappen van 1 zieke 
 (monumentale) paardenkastanje en het 
 verwijderen van de boom uit de lijst met 
 monumentale bomen.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Dokkum
• Gemma Frisiusstraat 11 t/m 27, het 

slopen van 9 woningen (aanvraag is 
ontvangen op 14 oktober 2019). 

• Stenendam 3, het wijzigen van een 
bestaande aansluitleiding (aanvraag is 
ontvangen op 11 oktober 2019).

• Boterstraat 4, het wijzigen van de 
reclame uitingen aan de voorgevel van 
het pand (aanvraag is ontvangen op 16 
oktober 2019).

n Kollum
• Rijdstraat 8 B, het uitbreiden van een 

loods (aanvraag is ontvangen op 10 
oktober 2019).

• Trekweg 12, het vervangen van de 
bestaande loods (aanvraag is ontvangen 
op 11 oktober 2019).

• Wilhelminastraat 6, het realiseren van 
een nieuwbouw woning (aanvraag is 
ontvangen op 12 oktober 2019).

• aan de Sylsterryd, het bouwen van een 
bedrijfshal waarin 4 loodsen worden 
gerealiseerd (aanvraag is ontvangen op 
16 oktober 2019).

n Kollumerzwaag
• nabij Kastanjehof 22, het kappen van 

bomen (aanvraag is ontvangen op 16 
oktober 2019).

n Marrum
• Kopkewier 21, het uitbreiden van de 

berging (aanvraag is ontvangen op 16 
oktober 2019).

n Oudwoude
• Foarwei 23, het verbinden van het dak 

van het voorhuis met het dak van de 
deel (aanvraag is ontvangen op 

 11 oktober 2019).

n Westergeest
• Kalkhúswei 30, het bouwen van een 

garage/berging met als bekleding 
Modiwood ipv gevelsteen (aanvraag is 
ontvangen op 16 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 ge-
publiceerd onder verleende of geweigerde 
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Augstbuurt
• Lutjewoude 5, het restaureren van de 

kerk (besluit is verzonden op 15 oktober 
2019).

n Dokkum
• Boterstraat 10, het realiseren van een 

nieuwe gas-huisaansluiting (besluit is 
verzonden op 17 oktober 2019).

• Doorbraak 1, het plaatsen van 
handelsreclame (besluit is verzonden op 
18 oktober 2019).

n Engwierum, Kollum, Kollumerpomp, 
Morra en Munnekezijl

• het vervangen van walbeschoeiingen op 
diverse locaties in de dorpen (besluit is 
verzonden op 18 oktober 2019).

n Kollum
• de Warren 13, het bouwen van een 

vrijstaande woning (besluit is verzonden 
op 17 oktober 2019).

n Ternaard
• Worp van Peymastrjitte 1 A, het wijzigen 

van het gebruik (van dienstverlening 
naar recreatiewoning) (besluit is 
verzonden op 15 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.

Krachtig boegbeeld met groot netwerk
De heer Kramer past het beste in de pro-
fielschets voor de nieuwe burgemeester, die 
de raad op 5 juni jl. heeft vastgesteld. De 
heer Kramer heeft als gedeputeerde ruime 
bestuurlijke ervaring in het Friese en kent 
onze regio als gebiedsgedeputeerde als zijn 
broekzak. Hij heeft uitgebreide ambtelijke 
en bestuurlijke ervaring en heeft een goed 
zicht op bestuurlijke en politieke verhoudin-
gen. De raad ziet in hem een herkenbaar en 
krachtig boegbeeld met een groot netwerk 
waar de gemeente veel voordeel van kan 
hebben.

‘In boppeslach’
Kramer is ontzettend blij met de voordracht. 
“Ik bin der tige wiis mei dat ik foardroegen 
bin foar it boargemasterskip fan de gemeen-
te Noardeast-Fryslân. It is in prachtige en 
krachtige plattelânsgemeente mei kriich en 
ambysje. Om hjir as boargemaster in rol yn 
spylje te meijen, is foar my in boppeslach”.

Loopbaan
Mr. J.G. Kramer heeft Juridisch-Politieke 
Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Leiden gestudeerd en is sinds 2011 gedepu-
teerde van de Provincie Fryslân. Daarvoor 
werkte hij sinds 1999 in diverse functies 
bij de gemeente Menaldumadeel, waar-
onder als raadsgriffier, sectorhoofd Staf 
en directeur/gemeentesecretaris. Naast 
zijn werk als gedeputeerde is Kramer ook 
voorzitter van de MR van Mienskipsskoalle 
'De Legeäen' in Sibrandabuorren. Kramer 
heeft samen met zijn partner 4 kinderen. Hij 
is woonachtig in Sibrandabuorren maar zal 
na de benoeming zo snel mogelijk verhuizen 
naar Noardeast-Fryslân.

Vertrouwenscommissie
De afgelopen maanden heeft de ver-
trouwenscommissie, die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van alle fracties van de 
gemeenteraad, zich gebogen over wie de 

nieuwe burgemeester moest worden. Naar 
die functie solliciteerden 12 belangstellen-
den. Met een deel daarvan zijn sollicitatie-
gesprekken gevoerd. De gemeenteraad heeft 
woensdagavond in een besloten vergadering 
over het advies van de vertrouwenscom-
missie een besluit genomen. De aanbeve-
ling wordt aangeboden aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De benoeming is pas definitief, zodra het 
Koninklijk Besluit daartoe getekend is.
De verwachting is dat de nieuwe burge-
meester op 6 januari 2020 wordt geïnstal-
leerd. Tot die tijd blijft Hayo Apotheker 
waarnemend burgemeester. 

Johannes Kramer voorgedragen als nieuwe burgemeester

Johannes Kramer (52) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is woensdagavond door de gemeenteraad voorgedra-
gen. Kramer volgt Hayo Apotheker naar verwachting op 6 januari op. Laatstgenoemde 
is sinds dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Noardeast-Fryslân ontstond op 1 januari uit de samenvoeging van Dongeradeel, 
Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST woensdag 30 OKTOBER 2019

  Waar: Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

 It Debat 
 Tijdstip: Woensdagavond, half acht
 Onderwerp: Deze extra bijeenkomst is bedoeld om de raad de kans te geven alvast op
  hoofdlijnen te reageren op de voorliggende begroting 2020. Op 7 november 
  2019 vindt vervolgens de besluitvorming over de begroting plaats.

De raad hoort graag van de inwoners hoe zij tegen de begroting aankijken. Hebt u vragen of wilt u inspreken, neem dan contact 
op met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (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.

It Poadium 31 oktober 2019
Op donderdag 31 oktober brengt de gemeenteraad een bezoek aan het Werk- en Leerbedrijf NEF, locatie Kollum. 
Tijdens dit bezoek komen ook nog twee andere onderwerpen aan de orde, te weten It Fiskershûsk en de Wadopera.  
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Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis 
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

Verleende (tijdelijke) vergunning lig-
plaats woonboot
n Dokkum
• in het als museumhaven aangemerkte 

Grootdiep, het verlenen van een 
ligplaats voor het historische 
vrachtschip met de naam “Harmonie” 
in de periode van 1 oktober 2019 tot en 
met 31 maart 2020 (besluit is verzonden 
op 17 oktober 2019).

• in het als museumhaven aangemerkte 
Grootdiep, het verlenen van een 
ligplaats voor het historische 
vrachtschip met de naam “De Drie 
Gebroeders” in de periode van 1 oktober 
2019 tot en met 31 maart 2020 (besluit 
is verzonden op 17 oktober 2019).

• in het als museumhaven aangemerkte 
Grootdiep, het verlenen van een 
ligplaats voor het historische 
vrachtschip met de naam “Vriendschap” 
in de periode van 1 oktober 2019 tot en 
met 31 maart 2020 (besluit is verzonden 
op 17 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.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• Holwerderweg 33, het organiseren 

van de theatervoorstelling “Raze om 
Protters” op 23 november 2019 van 

20.00 uur tot 22.00 uur (besluit is 
verzonden op 14 oktober 2019).

• op het hoge gedeelte van de Markt, het 
organiseren van een trouwbeurs op 1 
november 2019 van 14.00 uur tot 22.00 
uur (besluit is verzonden op 14 oktober 
2019).

• het organiseren van de 
Sinterklaasintocht op 16 november 2019 
van 13.00 uur tot 16.00 uur (besluit is 
verzonden op 18 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 Dokkum
• Hogedijken 16D, het realiseren van een 

tijdelijke winkel.

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 8, het realiseren 

van een loods.

Ontvangen melding incidentele 
festiviteit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1, het 

hebben van live muziek op 25 oktober 
2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur.

Verhaal in Beeld
Bijzonder dit jaar tijdens de maand van de 
Mantelzorg is de reizende expositie ‘Verhaal 
in Beeld’ die in november en december op 
verschillende plekken te bezichtigen is. 
Deze expositie brengt verhalen in beeld van 
mantelzorgers die zorgen voor een naaste 
met een psychische kwetsbaarheid. De 
expositie wordt op 1 november in De Groen! 
(voormalig Groen van Prinsterschool in 
Dokkum) geopend door wethouder Pytsje de 
Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Een dag later is de expositie te zien tijdens 
de Dag van de Mantelzorg in De Westereen. 

Mantelzorgmonologen 
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november 
worden op verschillende plaatsen in de 
beide gemeenten bloemen uitgedeeld 
op scholen en op straat. Deze bloemen 
worden aangeboden met de vraag: ‘Kent u 
een mantelzorger aan wie u deze bloemen 
wilt geven?’ Dinsdag 5 november is er voor 
werkers in de (palliatieve) zorg, welzijn of in 
het sociaal domein een theatervoorstelling 
‘De Mantelzorgmonologen’. De monologen 
zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van 
mantelzorgers in de palliatieve fase. 

Jonge mantelzorgers
Vrijdag 8 november is er voor de jonge man-
telzorgers (12-25 jaar) een eenmalig mantel-
zorgcafé. Jongeren gaan met elkaar en met 
de gemeente in gesprek over hoe het is om 
op te groeien met zorg. Dit wordt gedaan in 
samenwerking met FAWAKA, Partoer en de 

gemeenten. Ook is er weer een FUN-uitje 
voor jonge mantelzorgers. Deze keer gaan 
de jongeren naar Virtual Reality Experience 
in Surhuisterveen. De datum wordt nog 
bekend gemaakt. 

Laatste levensfase
Woensdag 20 november om 19.30 uur is er 
een themabijeenkomst ‘Mantelzorg in de 
laatste levensfase’ in samenwerking met 
de vereniging Palliatieve Terminale Zorg en 
Geestelijk verzorger Ina Sijtsma. Donder-
dag 21 november om 14.00 uur wordt er 
in de bibliotheek in Dokkum een informa-
tiebijeenkomst gehouden over ‘Financiële 
regelingen’ voor mantelzorgers. Dinsdag 26 
november staat het thema ‘Dementie en 
levenseinde’ centraal tijdens het Alzheimer-
café. De maand wordt afgesloten met het 
mantelzorgcafé PLUS op woensdagavond 
27 november met het thema ‘Wat geeft je 
kracht?’. 

Meer informatie
Alle bij het mantelzorgsteunpunt gere-
gistreerde mantelzorgers ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging voor de 'Dag van de 
Mantelzorg' en informatie over de ‘Man-
telzorgmaand’. Mantelzorgers die nog niet 
geregistreerd zijn kunnen contact opnemen 
met de contactpersoon in hun eigen regio. 
Voor actuele informatie over de verschillen-
de activiteiten: het-bolwerk.eu. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Stichting Het Bolwerk, tel: (0519) 292223 
of info@het-bolwerk.eu 

Maand van de Mantelzorg
Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn organiseren in de hele maand novem-
ber activiteiten voor, met en door mantelzorgers in de gemeenten Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel. Zaterdag 2 november is de start met de ‘Dag van de Mantelzorg’. Deze ‘Dag 
van de Mantelzorg’ vindt plaats in restaurant ‘Old Dutch’ in De Westereen en wordt om 
9.45 uur geopend door wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel. Vervol-
gens kunnen de mantelzorgers genieten van een theatervoorstelling van Teake van der 
Meer. Aansluitend is er een luxe lunchbuffet. 

Op zaterdag 2 en 9  november wordt voor de 7e keer de Duurzame Huizen Route 
georganiseerd. Huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren en laten anderen 
zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. De gemeenten Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel doen mee aan de Duurzame Huizen Route om zoveel mogelijk inwoners te 
stimuleren hun woning te verduurzamen. Woont u in de gemeente Noardeast-Fryslân of 
Dantumadiel en heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen en vindt u het 
leuk om anderen op weg te helpen? Meld uw woning  aan en deel uw duurzame woon-
verhaal via duurzamehuizenroute.nl

Aanmelden voor de Duurzame Huizen Route
Van radiatorfolie, dak- en gevelisolatie tot een volledig energieneutraal huis, op duurza-
mehuizenroute.nl is elk verhaal welkom. Ook als u net bent begonnen met het nemen 
van maatregelen kunt u meedoen aan de Duurzame Huizen Route. Voor veel mensen is 
het energiezuinig maken van hun woning een stappenplan en is het prettig om een voor-
beeld te volgen. Misschien heeft u informatie waarmee u een ander op weg kunt helpen. 
Al meer dan 1.300 bewoners gingen u voor en delen hun woonverhaal via de Duurzame 
Huizen Route.  U kunt uw woning aanmelden op: www.duurzamehuizenroute.nl.

Natuurlijk genieten
Opent u uw huis op zaterdag 2 en/of 9 november 
of gaat u zelf op bezoek? Dan maakt u kans op 
een weekend weg op een bijzondere plek: B&B 
‘Het Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse Ardennen.

duurzame huizenroute

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende 
(isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis 
(SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst 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.

Subsidie energiebesparing 

Nacht van de Nacht 
Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt voor de 16de keer de Nacht van de Nacht georga-
niseerd door de Natuur- en Milieufederaties.

De sterrenhemel verschuilt zich meer en meer achter een deken van licht. Sterker 
nog: zo’n 80 procent van de kinderen die nu in het Westen geboren worden, zullen de 
Melkweg nooit zien zoals deze ooit te zien was. Dat komt doordat we hier enorm veel 
licht de lucht in schijnen. Nederland is daarin als een van de lichtste landen ter wereld 
een koploper. 

Dat is natuurlijk gewoon hartstikke zonde, maar ook nog eens niet goed voor mens en 
natuur. Wij hebben namelijk een natuurlijk ritme dat is gebaseerd op de afwisseling van 
dag en nacht. Daarom zou het aanhouden van een natuurlijk dag- en nachtritme, in een 
omgeving die ’s nachts écht donker is, veel beter voor ons en voor de natuur zijn.
De oplossing voor deze lichtvervuiling ligt eigenlijk heel erg voor de hand: doe dat licht 
uit! In de dorpen rondom het Lauwersmeer (Munnekezijl, Warfstermolen, Kollumer-
pomp, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Oostmahorn) zal de straatverlichting uitgeschakeld 
zijn deze nacht. Dit omdat het Lauwersmeer Dark Sky Park is en we het hier zo donker 
mogelijk willen krijgen. 

Ook in Feanwâlden, rond de Schierstins, zal de straatverlichting uit zijn deze nacht. 
In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden verschillende activiteiten 
georganiseerd. Op de website www.nachtvandenacht.nl vindt u waar en welke activi-
teiten worden georganiseerd. 

De gemeenten vragen hierbij:
• Bedrijven om verlichte gevelreclame en etalageverlichting niet te gebruiken.
• Inwoners om de buitenverlichting niet te gebruiken.

heelhollandrecyclet.nl


