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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
 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
• Hoofdstraat 1, het plaatsen van een 

woonbestemming op het monumentale 
pand (aanvraag is ontvangen op 1 
november 2019).

n Dokkum
• Betterwird 30, het aanleggen van een 

middenspanningskabel middels open 
ontgravingen, persingen en gestuurde 
boringen tracé Dokkum ring 2 (aanvraag 
is ontvangen op 30 oktober 2019).

• Beurtvaart 2, het plaatsen van 
gevelreclame tegen de oostgevel 
(aanvraag is ontvangen op 31 oktober 
2019).

n Ee
• Stienfeksterwei 20, het uitbreiden van 

de woning (aanvraag is ontvangen op 7 
november 2019).

n Ferwert
• Kleasterwei 20 A, het aanpassen van 

de gevel van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 4 november 2019).

n Hallum
• Kerkpad 7, het vervangen van 

dakpannen (aanvraag is ontvangen op 3 
november 2019).

• Doniaweg 10, het realiseren van een 
nieuwe kapconstructie (aanvraag is 
ontvangen op 6 november 2019).

n Hantumhuizen
• Fennewei 1, het wijzigen van het kozijn 

in de gevel van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 5 november 2019).

n Kollum
• Van Eysingalaan 17, het verlengen van 

de kap van het hoofdgebouw (aanvraag 
is ontvangen op 30 oktober 2019).

• Voorstraat 125, het leggen van een 
glasvezelkabel (aanvraag is ontvangen 
op 5 november 2019).

n Marrum
• Zeedijk 10, het bouwen van een carport 

(aanvraag is ontvangen op 6 november 
2019).

n Moddergat
• Mokselbankwei 1, het vervangen van de 

windturbine (aanvraag is ontvangen op 1 
november 2019).

n Westergeest
• Simmerwei 6 C, het starten van een 

werk-/leerbedrijf (aanvraag is ontvangen 
op 31 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.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 6 november 2019 
stond de volgende tekst gepubliceerd:

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Keppelstraat 9, het plaatsen van een 

Geldmaat pinautomaat (aanvraag is 
ontvangen op 29 oktober 2019).

Dit was echter onjuist en had moeten 
luiden als volgt:
• De Dijk 10, het plaatsen van een 

Geldmaat pinautomaat (aanvraag is 
ontvangen op 29 oktober 2019).

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Ee
• Brânbuorren 12, het vervangen van de 

kozijnen en het isoleren en stucen van 
de gevels.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• aan de Hearrewei en Brede Koaiwei, 

het realiseren van 2 vispassages 
in de watergangen van het gebied 
Noorderkolken (besluit is verzonden op 7 
november 2019).

n Blije
• Easterbeintumerdyk 4, het plaatsen 

van een mantelzorgwoning (besluit is 
verzonden op 6 november 2019).

n Munnekezijl
• Nittersweg 7, het plaatsen van tijdelijke 

kantoorunits (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 6 november 2019).

n Westergeest
• Beintemawei 7, het herbouwen van de 

woning en het verbouwen van de schuur 
(besluit is verzonden op 4 november 
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.

Niet verder in behandeling zijnde aanvraag 
omgevingsvergunning
n Dokkum
• nabij Eewal 3, het plaatsen van een 

stacaravan voor tijdelijke bewoning 
(aanvraag is ingetrokken).

• Westerbolwerk 24, het plaatsen van een 
dakkapel (aanvraag is ingetrokken).

n Niawier
• Siercksmawei 15, het legaliseren van 

kamerverhuur (aanvraag is ingetrokken).

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 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Op donderdag  21 november 2019, vanaf 15.15 uur, komt de Alge-
mene kamer van de adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. 
De in die vergadering te behandelen bezwaarschriften vindt u op:

https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaar-
schriften. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
gemeente Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88. 

VERGADERING ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

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

It Debat 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie                                  

It Beslút
Tijdstip:   Direct na It Petear
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
  - Tweede Tussentijdse Rapportage 2019 (doorgeschoven onderwerp 
     It Beslút 7 november
  - Fairtrade gemeente Noardeast-Fryslan
  - Startdocument en Samenwerkingsovereenkomst Regionale Energie Strategie
  - Startnotitie Beleidsvisie Wonen
  - Verordening Wmo 2015 met ingang van 1 januari 2020

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). 

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.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 21 november  



Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Marrum
• Ringweg 31 A, het organiseren van de 

oudjaarsloop op 28 december 2019 
(aanvraag is ontvangen op 5 november 
2019).

n Oudwoude
• Swartewei 9, het organiseren van de 

Nieuwjaarsloop op 4 januari 2020 
(aanvraag is ontvangen op 1 november 
2019).

n Dokkum
• Dongeradyk 67, het organiseren van 

een besloten circusvoorstelling op 30 
mei 2020 (aanvraag is ontvangen op 7 
november 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Ternaard
• De Groedse 9, het organiseren van 

een nieuwjaarsfuif op parkeerplaats 
Sportpark De Buorfinne op 31 december 
2019 en 1 januari 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 4 november 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen 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 Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 6, het oprichten 

van een werktuigenberging.

Tot en met 25 december 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Dokkum 
Regiostad ter inzage (NL.IMRO.1970.BpDkRegiostadRp-ON01). 

Het plangebied
Het plangebied is gelijk aan het plangebied van het bestemmingsplan Dokkum Regio-
stad en betreft geheel Dokkum, waaronder de binnenstad, het gebied buiten de bolwer-
ken en de bedrijventerreinen in Dokkum. 

Doel
Het nieuwe bestemmingsplan betreft een reparatie van het bestemmingsplan Dok-
kum Regiostad en heeft tot doel het herstellen van omissies, maar ook verleende 
omgevingsvergunningen op het geldende bestemmingsplan Dokkum Regiostad worden 
verwerkt. Het bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad heeft onder meer 
betrekking op:
1. het herstel van een aantal onvolkomenheden in de planverbeelding en in de planre-

gels van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad;
2. het opnemen van een aantal (onherroepelijke) ruimtelijke ontwikkelingen c.q. pro-

jecten en vergunningen in de planverbeelding die tijdens dan wel sinds de vaststel-
ling van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad met een aparte planologische 
procedure zijn gerealiseerd;

3. update van de lijst en de regeling voor karakteristieke panden en het laten verval-
len van de regeling voor de rijksmonumenten. 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak 
bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13. 
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor 
een ander tijdstip. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 25 december schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, 
Postbus 13, 9290 AA Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een 
afspraak maken met het team Romte.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, (0519) 29 88 88.

Ontwerpbestemmingsplan reparatieplan 
dokkum regiostad inzien

13 november 2019

heelhollandrecyclet.nl

Marije Adema (11) uit Westergeest van de school CBS De 
Bining is de eerste Kinderburgemeester van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. Achttien jongens en vijfentwintig 
meisjes meldden zich aan voor deze functie. Na een tus-
senronde bleven er 10 kandidaten over voor de eindronde 
van de Verkiezing Kinderburgemeester die op woensdag 
6 november is gehouden. Daar kwam Marije als winnaar
 uit de eindstrijd. Donderdagavond 7 november is Marije 
benoemd door de gemeenteraad en door burgemeester 
Hayo Apotheker geïnstalleerd. 

Maar liefst 43 enthousiaste leerlingen uit de gemeente 
Noardeast-Fryslân hadden zich aangemeld om  de eerste 
kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân 
te worden. Het gaat om leerlingen uit groep 7 of 8 van 
de basisschool. Uit de dorpen hadden zich 25 leerlingen 
aangemeld en uit de stad Dokkum waren er 18 aanmel-
dingen gekomen. 
 
Veel aanmeldingen en tussenronde
Omdat er zoveel aanmeldingen waren, kon niet iedere 
kandidaat worden uitgenodigd voor de eindronde Verkie-
zing Kinderburgemeester. Daarom is er eerst een tussen-
ronde gehouden. Aan de kandidaten is gevraagd een kort 
filmpje te maken over wat zij graag anders willen voor een 
leuke toekomst in hun dorp of stad. De jury, bestaande 
uit burgemeester Hayo Apotheker en de gemeenteraads-
leden Manon van der Meij en Barbara Wijbenga, hebben 
vervolgens 10 kandidaten uitgekozen die mee mochten 
doen aan de eindronde.

Verkiezing
Op woensdagmiddag 6 november was de eindronde 
Verkiezing Kinderburgemeester in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Kollum. De 10 enthousiaste kandidaten 
gaven allemaal een korte presentatie waarin zij aangaven 
waarom zij geschikt waren om de eerste kinderburge-

meester van de gemeente Noardeast-Fryslân te worden. 
De jury heeft vervolgens drie kandidaten uitgekozen 
die door mochten naar de finaleronde. De drie finalisten 
kregen ter plekke een opdracht om een korte presentatie 
te geven over een onderwerp. Na deze finaleronde maakte 
juryvoorzitter Manon van der Meij de winnaar bekend! 
 
Benoeming en Installatie
Op donderdagavond 7 november heeft de gemeenteraad 
in zijn vergadering It Beslút Marije benoemd tot kin-
derburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Daarna heeft burgemeester Hayo Apotheker Marije  
geïnstalleerd. Dit gebeurde door het afnemen van een 
belofte en het omhangen van het keten van de kinderbur-
gemeester. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Alle lagere scholen van de gemeente Noardeast-Fryslân 
hebben een speciaal lespakket voor de groepen 7 en 8 
ontvangen, met daarin o.a. aanmeldformulieren voor 
leerlingen, posters en lesmateriaal. Raadsleden zijn des-
gewenst naar een school geweest om te vertellen over de 
gemeenteraad en het werk dat de raadsleden doen. 
 
Wat doet de kinderburgemeester?
Hij of zij is aanwezig bij de installatie van de nieuwe bur-
gemeester van Noardeast-Fryslân, bij diverse evenemen-
ten, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Soms 
voert de kinderburgemeester ook ‘burgemeesterlijke’ 
taken uit als een openingshandeling of een toespraakje. 
De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente 
Noardeast-Fryslân en dan met name de kinderen die in 
deze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich 
ook inzetten voor een bepaald doel of project.

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: 
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

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

Marije Adema eerste Kinderburgemeester van Noardeast-Fryslân



Begrutting 
2020

HET RIJK 
€ 104.539.000

LOKALE HEFFINGEN  
€ 24.905.000

RESERVES (spaarboekje)  
€ 8.680.000

OVERIGE INKOMSTEN  
€ 5.896.000 

TOTALE INKOMSTEN
€ 144.020.000
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Wat betekent dit voor u?

Onroerende zaakbelasting eigenaar
(gemiddelde WOZ woningwaarde)
- Per huishouden € 282,37

Rioolheffing
- Per huishouden € 249,36

Afvalstoffenheffing
- Eenpersoonshuishouden € 195,48
- Meerpersoonshuishouden € 277,68

Stijging lastendruk t.o.v. 2019: 0,9%

Programma Wurk,  
Bedriuw en Rekreaasje
-  Economie en werkgelegenheid
- Recreatie en toerisme

Programma Wenjen  
en Omjouwing
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Wonen
- Milieu

Programma Mienskip
- Voorzieningen
-  Onderwijshuisvesting  

en -kansenbeleid
- Sport
- Cultuur

Reserves (spaarboekje)
We vullen ons spaarboekje met:
-  Opbrengst Precariobelasting
-  Vergoeding van het rijk voor  

de bestuurlijke fusie

En sparen voor o.a.:
- Onderhoud openbare ruimte

Algemiene dekkings middels,  
Overhead en Onvoorzien

Programma Ynwenner  
en Bestjoer
- Bestuur
- Dienstverlening
- Veiligheid

Programma Iepenbiere Romte
- Verkeer en vervoer
- Beheer openbare ruimte
-  Beheer en onderhoud 

sportvelden/gebouwen
-  Beheer en onderhoud 

begraafplaatsen
-  Afvalbeleid en  

afval inzameling

Programma Soarch en  
Wolwêzen
- WMO
- Toegang zorg en ondersteuning
- Inkomensondersteuning
- Participatie
- Jeugdwet
- Gezondheid
- Welzijnswerk
- Onderwijs

€ 1.810.000 € 8.684.000

€ 7.121.000

€ 6.476.000

€ 22.454.000

€ 6.892.000

€ 19.946.000

€ 70.123.000

TOTALE UITGAVEN
€ 143.506.000

Dit is de tweede begroting van de gemeente Noardeast-Fryslân. Meer informatie 
over deze begroting kunt u vinden op www.noardeast-fryslan.nl


