
  

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  11 december 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
• Zwarteweg 19, het wijzigen van 

de gevel-aanzichten (aanvraag is 
ontvangen op 2 december 2019).

n Dokkum
• Nauwstraat 4, het realiseren van een 

nieuwe aansluitleiding (aanvraag is 
ontvangen op 29 november 2019).

• Hendoweg 26, het realiseren van een 
nieuw gebouw  (aanvraag is ontvangen 
op 29 november 2019).

• Diepswal 5, het realiseren van een 
terras/aanlegplaats (aanvraag is 
ontvangen op 3 december 2019).

• Koekebakkerssteeg 8, het herbouwen 
van de aanbouw (aanvraag is ontvangen 
op 4 december 2019).

• Stenendam 11, het aanbrengen/wijzigen 
van de dakkapel (aanvraag is ontvangen 
op 5 december 2019).

n Hallum
• het her-structureren van de Terp 

(aanvraag is ontvangen op 5 december 
2019).

n Oudwoude
• Foarwei 48, het plaatsen van een 

sleufsilo en het realiseren van een 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 3 
december 2019).

n Ternaard
• Stasjonswei 9, het wijzigen van de 

constructie in het woonhuis (legalisatie) 
(aanvraag is ontvangen op 3 december 
2019). 

n Triemen
• nabij de Triemen 5A, de Triemen 10 

en 12, het plaatsen van stellages tbv 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
2 december 2019).

n ten noorden van Wanswert
• op locatie It Kleaster (Burmaniafeart), 

het plaatsen van een vissteiger 
(aanvraag is ontvangen op 5 december 
2019).

n Wierum
• Muntsjestege 4, het verbouwen van de 

woning en wijzigen van de voorgevel 
(aanvraag is ontvangen op 3 december 
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.

Geweigerde omgevingsvergunning
n Westergeest
• Kalkhúswei 30, het realiseren van een 

open carport tegen de garage/berging 
(besluit is verzonden op 4 december 
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 Burdaard
• Hoofdweg 92, het aanleggen van 

een uitrit (besluit is verzonden op 5 
december 2019).

• Eewal 1, voor het renoveren van de 
Steenhuisenbrug (besluit is verzonden 
op 6 december 2019).

n Dokkum
• Diepswal 5, het legaliseren van 

de reclame op de gevel (besluit is 
verzonden op 6 december 2019).

n Ee
• Stienfeksterwei 20, het uitbreiden van 

de woning (besluit is verzonden op 5 
december 2019).

n Oosternijkerk
• Griene Wei 3, het realiseren van  

een nieuw te bouwen bijgebouw (besluit 
is verzonden op 5 december 2019).

GRATIS PARKEREN DOKKUM 
RONDOM FEESTDAGEN

Van 23 december 2019 t/m 2 januari 
2020 kan er in de Dokkumer binnenstad 
gratis worden geparkeerd. Inkopen doen 
rond de feestdagen in Dokkum wordt 
hiermee extra aantrekkelijk. 

Net als voorgaande jaren stelt gemeente 
Noardeast-Fryslân de parkeerautoma-
ten in die periode buiten gebruik om 
vuurwerkschade te voorkomen. Er wordt 
uiteraard wel gelet op fout parkeren. De 
afgelopen jaren was de maatregel van 
het afschermen van de parkeermeters 
succesvol. 

Overigens zijn de randparkeerplaatsen 
het hele jaar gratis. Dit geldt ook voor 
het parkeren in de binnenstad tussen 
08.00 uur en 11.00 uur.

 

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: Omgevingsproces Ternaard. Op maandag 9 december zijn de uitkomsten van het 
  proces gepresenteerd. Tijdens It Debat wordt de raad in de gelegenheid gesteld 
  een eerste politieke reactie te geven.                                   

It Beslút
Tijdstip:   Aansluitend aan It Debat
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
  - 1e wijziging legesverordening 2020
  - verlenging benoeming wethouder 
  - verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
  - afscheid waarnemend burgemeester H. Apotheker
 
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 19 december  

Alle gemeentehuizen zijn gesloten op
• woensdag 25 december
• donderdag 26 december
• vrijdag 27 december
• woensdag 1 januari

Gemeentehuis Dokkum
Woensdag 18 december gesloten vanaf 15.30 uur.

Gemeentehuis Kollum
Woensdag 18 december gesloten. De avondopenstelling gaat naar 
donderdag 19 december van 16.00 - 19.30 uur.

Gemeentehuis Ferwert
Woensdag 18 december gesloten. De avondopenstelling gaat naar 
donderdag 19 december van 16.00 - 19.30 uur.

gewijzigde openstelling in december
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n Ternaard
• Nijbuorren 8, het wijzigen van het 

gebruik van het pand (van horeca naar 
wonen) en het realiseren van een Bed 
& Breakfast (besluit is verzonden op 6 
december 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 aan-
vraag omgevingsvergunning
n Dokkum
• De Woudhorne 80, het vervangen van 

het kozijn aan de voorzijde van de 
woning (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 

Verleende exploitatievergunning
n Kollum
• Trekweg 9, het exploiteren van camping 

De Poelpleats (besluit is verzonden op 5 
december 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.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Kollum
• Trekweg 9, voor het horecabedrijf 

camping De Poelpleats (besluit is 
verzonden op 5 december 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.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Morra
• Moarsterwei, het organiseren van 

een oud- en nieuwfeest voor Morra/
Lioessens op 31 december 2019 en op 1 
januari 2020 (aanvraag is ontvangen op 
4 december 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 Dokkum
• het organiseren van de Be Quick-loop 

op 11 januari 2019 van 10.45 uur tot 
12.30 uur met als start en finish het 
Tolhuispark (besluit is verzonden op 2 
december 2019).

• achter Dongeradyk 67, op het 
Kalkhúsplein, het organiseren van 
een besloten circusvoorstelling op 30 
mei 2020 van 11.00 uur tot 16.30 uur 
(besluit is verzonden op 2 december 
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
• Hendoweg 18, het starten van een 

bedrijf in metalen producten.
• Oostergoweg 7, het uitbreiden van het 

bedrijf met een opslagloods. 

n Kollum
• Rijdstraat 8 B, het uitbreiden van een 

loods.

Wilt u rond de kerstdagen en oud & nieuw naar vrienden of familie dan is het 
belangrijk dat u op tijd uw Wmo-rit boekt. Tijdens de feestdagen is het niet 
mogelijk een Wmo-rit te boeken. Dit doen wij om alle reizen tijdens deze 
dagen in goede banen te leiden.

Kerstdagen
Wilt u op 25 of 26 december reizen met Jobinder? U kunt tot en met zondag 
22 december uw reizen boeken. Na 22 december is het niet meer mogelijk 
reizen voor 25 en 26 december te boeken of te wijzigen. Houdt u bij het 
boeken van uw rit rond de kerstdagen ook rekening met uw eventuele 
retourreis. Reserveer ook deze vooraf. 

Oud- en nieuwjaarsdag
Op oudjaarsdag rijdt Jobinder tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag vanaf 09.00 
uur. Voor oudjaarsdag betekent dit dat u uiterlijk om 20.00 uur op de plaats 
van bestemming moet zijn. Wanneer u op nieuwjaarsdag wilt reizen, dan kan 
dat vanaf 9.00 uur. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Rond de feestdagen reizen met Jobinder? 
Boek op tijd uw Wmo-rit! 

Meer 
zorgverzekering 
voor minder. 

Heb je een laag inkomen? Kies dan voor  
de betaalbare Frieso zorgverzekering via 
jouw gemeente. 

Aanmelden voor de Frieso zorgverzekering? Dat kan!  
Ga naar gezondverzekerd.nl of vraag ernaar bij jouw gemeente. 
Wij regelen het voor jou. 

gezondverzekerd.nl

Meer 
zorgverzekering 
voor minder. 

Heb je een laag inkomen? Kies dan voor  
de betaalbare Frieso zorgverzekering via 
jouw gemeente. 

Aanmelden voor de Frieso zorgverzekering? Dat kan!  
Ga naar gezondverzekerd.nl of vraag ernaar bij jouw gemeente. 
Wij regelen het voor jou. 

gezondverzekerd.nl

Heeft u een laag inkomen en wilt u niet te 
veel betalen voor uw zorgverzekering? 
De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bieden samen met De Friesland een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De 
Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen: de AV Frieso Compact en de AV Frieso Compleet. U kiest de 
zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over. 

Kom ik in aanmerking?
U mag deelnemen als u een laag inkomen en niet te veel vermogen hebt. Via www.gezondverzekerd.nl kunt u dit eenvoudig nagaan. Meer informatie is ook te vinden 
op www.noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijvoorbeeld lezen voor welke kosten u verzekerd bent. 

Aanmelden 
U kunt zich tot en met 31 december 2019 aanmelden. Op www.noordoosthelpt leest u hoe u dat kunt doen. De Friesland regelt dan de opzegging van uw huidige 
zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar De Friesland als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar. 

Meer 
zorgverzekering 
voor minder. 

Heb je een laag inkomen? Kies dan voor  
de betaalbare Frieso zorgverzekering via 
jouw gemeente. 

Aanmelden voor de Frieso zorgverzekering? Dat kan!  
Ga naar gezondverzekerd.nl of vraag ernaar bij jouw gemeente. 
Wij regelen het voor jou. 

gezondverzekerd.nl

 

Sommige mantelzorgers zijn dag en nacht 
bezig om voor iemand te zorgen. Ook zijn 
er mantelzorgers die parttime zorgen voor 
een partner, een ouder of een kind met 
gezondheidsproblemen. Er zijn mantelzor-
gers die dit naast hun werk doen.  En niet 
te vergeten; er zijn jongeren die al vroeg 
worden geconfronteerd met een zieke 
ouder, broertje of zusje! Wij willen al deze 
mantelzorgers graag zo goed mogelijk 
ondersteunen.

Waarom aanmelden? 
Als u bij ons bekend bent, kunnen wij 
beter met u in contact blijven over de 
ondersteuning die u wellicht nodig heeft. 
Misschien heeft u behoefte aan structu-
rele ondersteuning, of heeft u genoeg aan 
af en toe een steuntje in de rug. Wij willen 
u als gemeente graag de ondersteuning 
bieden die u nodig heeft en daarom is 
het ook zo belangrijk dat wij weten dat u 
mantelzorger bent. 

Woont u in de gemeente Noardeast-
Fryslân en bent u een mantelzorger die 
langdurig onbetaalde zorg verleent aan 
een ander? Meld u dan aan via het aan-
meldformulier op www.noordoosthelpt.nl  
(bij ‘Nieuws’) of www.noardeast-fryslan/
nl.  U kunt dit printen, invullen en opstu-
ren naar: 

Gemeente Noardeast-Fryslân, 
t.a.v. M. Paulusma
ovv Meldactie Mantelzorg
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum

Email: m.paulusma@noardeast-fryslan.nl

Er liggen ook aanmeldformulieren bij de 
receptiebalie van het gemeentehuis. 

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? 
Als u zich vorig jaar heeft aangemeld dan 
ontvangt u automatisch een VVV-bon. 
Opnieuw aanmelden is niet nodig. 

aanmeldactie mantelzorgers van start

De gemeente Noardeast-Fryslân waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers 
zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en vormen een belangrijke 
aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente; zij zijn 
echter niet allemaal in beeld bij ons. Daarom houden we ook dit jaar weer een aan-
meldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2020 aanmelden ontvangen een 
cadeaubon van € 40,-.

n n 


