
 

  

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  18 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 Anjum
• Esumasyl, het realiseren van een nieuwe 

brug (aanvraag is ontvangen op 9 
december 2019).

n Dokkum
• Kleine Oosterstraat 12, het vestigen van 

een woning met yogastudio en atelier 
(aanvraag is ontvangen op 10 december 
2019).

• in de Hoedemakerspolder, het realiseren 
van 45 nieuwe huurwoningen (aanvraag 
is ontvangen op 12 december 2019).

n Kollum
• Voorstraat 85, het realiseren van een 

nieuwe gasaansluiting (aanvraag is 
ontvangen op 6 december 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 16, het realiseren van een 

overkapping tbv zonnepanelen (aanvraag 
is ontvangen op 12 december 2019).

n Niawier
• aan de Pypsterwei, het dempen en 

verbreden van een sloot (aanvraag is 
ontvangen op 11 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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n Kollum
• Tsjerk Hiddesstraat 4, het brandveilig 

gebruik van het kindcentrum.

n Kollumerzwaag
• Foarwei 127, het brandveilig gebruik van 

het gebouw.

De ontwerpbesluiten met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 19 decem-

ber 2019 zes weken op het gemeentehuis 
te Damwâld ter inzage. Een ieder kan 
gedurende deze termijn een zienswijze 
indienen. Dit betekent dat u uw mening 
of reactie kunt geven over het opgestelde 
ontwerpbesluit. 

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Kollum
• W.H. van Heemstraweg 7, het bouwen 

van een paardenstal.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Nauwstraat 4, het realiseren van 

een nieuwe aansluitleiding (besluit is 
verzonden op 6 december 2019).

• Hellingpad 2, het vervangen van een 
woonboot (besluit is verzonden op 9 
december 2019).

• het aanleggen van een midden-
spanningskabel middels open 
ontgravingen, persingen en gestuurde 
boringen Tracé Dokkum Ring 2, in en 
ten noorden van Dokkum (besluit is 
verzonden op 11 december 2019).

• Aalsumerpoort 5 A, het vervangen van 
de geldautomaat (besluit is verzonden 
op 12 december 2019).

• Rhoderterp 9, het plaatsen van 
een airturb op de garage (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

• Birdaarderstraatweg 68 A, het wijzigen 
van het voormalige restaurant naar 
kinderdagverblijf (besluit is verzonden op 
12 december 2019).

• Grote Breedstraat 4, het aanbrengen 
van een fries en gevelreclame (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

n Hallum
• Kerkpad 7, het renoveren van het dak 

van de woning (besluit is verzonden op 
12 december 2019). 

n Kollum
• De Warren 1 t/m 7 en De Weerstallen 17 

t/m 27 (allen oneven), het bouwen van 
10 woningen (besluit is verzonden op 12 
december 2019).

n Niawier
• Mearswei 3, het realiseren van 

uitloopruimtes (besluit is verzonden op 
12 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.

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

Afvalinzameling rondom de feestdagen 

Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen heb-
ben we voor u op een rijtje gezet.

Verspreiding afvalkalender
De nieuwe afvalkalender voor 2020 wordt half december verspreid. 
Geen kalender ontvangen? Download dan de kalender van de 
website van uw gemeente, of bel met het Klant Contact Centrum 
(0519)298888. De kalender kan dan alsnog worden opgestuurd, of 
afgehaald bij de balie van uw gemeentehuis.

BELANGRIJK: Wijzigingen afvalinzameling
In de week van maandag 23 tot en met vrijdag 27 december wordt 
de groene container (biobak) niet geleegd! U kunt uw groene con-
tainer weer aanbieden in week 2 van 2020 (van 6 tot en met 
10 januari). 

De grijze container wordt  in plaats van woensdag  1 januari 
(nieuwjaarsdag) geleegd op zaterdag 4 januari.

Afsluiten verzamelcontainers
Textielcontainers worden eind december 2019 verwijderd of afge-
sloten. Om gevaarlijke situaties en vandalisme te voorkomen kan 
het zijn, dat er ook enkele ondergrondse containers voor restafval 
worden afgesloten. Op donderdag 2 januari worden de containers 
weer teruggeplaatst en/of geopend.

Verwijderen afvalcontainers aan slotpaal
Bewoners die een container hebben die aan een slotpaal is beves-
tigd, verzoeken wij vriendelijk deze container direct na de laatste 

leging van dit jaar binnen te halen. Dit kan diefstal of vernieling 
tijdens de jaarwisseling voorkomen.

Oud Papieracties 2020
De data voor de inzameling van oud papier worden op de gemeen-
telijke website en/of door de betrokken verenigingen bekend ge-
maakt. U kunt de inzameldata van het oud papier in uw eigen dorp 
of wijk zelf op de openstaande regels op uw afvalkalender invullen.
   
Kerstbomeninzameling 2020

Zoals bij de meeste dorpen bekend is van voorgaande 
jaren, haalt de gemeente de kerstbomen niet meer 
huis aan huis op. Op verschillende locaties worden op 
zaterdag 4 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.00 uur 
de kerstbomen verzameld. De locaties van de inzame-

lingen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente.  
Op de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om uw boom in ont-
vangst te nemen.  Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje 
en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen 
kunnen tot 1 februari 2020 worden ingeleverd bij de top1toys in 
Ferwert en Kollum en Blokker in Kollum en Dokkum.

De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 
15 januari wordt bekend gemaakt op welke lootjes de prijzen zijn 
gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuit-
reiking vindt plaats op woensdag 22 januari 2019 om 15.30. Kunt u 
niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren 
bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.



n Ternaard
• Stasjonswei 9, het wijzigen van de 

constructie in het woonhuis (legalisatie)
(besluit is verzonden op 11 december 
2019).

n Westergeest
• Bréwei 1, het dempen en verbreden van 

sloten op percelen (besluit is verzonden 
op 9 december 2019)

n Wierum
• Iniastrjitte 17, het bouwen van een 

schuur (besluit is verzonden op 11 
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 Ferwert
• Kleasterwei 20 A, het aanpassen van 

de gevel van de woning (aanvraag is 
ingetrokken). 

n Hallum
• Doniaweg 10, het veranderen en 

vergroten van de woning (aanvraag is 
ingetrokken).

n Holwerd
• het aanleggen van een nieuwe 

wandelroute op het perceel vanaf 
Kwelderbeleefpunt tot aan de zeedijk 
(aanvraag is buiten behandeling gesteld).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 7, het realiseren van een 

overkapping (legalisatie) (aanvraag is 
buiten behandeling gesteld).

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 

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 16 A, het uitoefenen 

van een horecabedrijf (aanvraag is 
ontvangen op 1 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 
exploitatievergunning

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Anjum
• nabij Bumaleane en Rederijwei, het 

organiseren van Bumarock in de 
Bumtaún op 6 en 7 juni 2020 (aanvraag 
is ontvangen op 11 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 Anjum
• Mûnebuorren 25, het organiseren van 

het oud en nieuwfeest in 't Hok op 31 
december 2019 van 15.00 uur tot 6.00 
uur (besluit verzonden op 9 december 
2019).

n Morra
• Skiligewei 19 A, het organiseren van 

het oud en nieuw feest op 31 december 
2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur 
(besluit is verzonden op 12 december 
2019). 

n Oosternijkerk
• op de parkeerplaats van het sportpark 

aan De Fiver 1, het organiseren van een 
oudjaarsfeest in een tent (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

De dag na verzending liggen de vergunning 
vergunningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Verleende verbrandontheffing
n Engwierum
• op de hoek It Roster/De Buorren, het 

verbranden van afvalstoffen in verband 
met het houden van een vreugdevuur 
ten tijde van de jaarwisseling (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

n Hantum
• op de parkeerplaats nabij de 

Ternaarderwei 2, het verbranden van 
afvalstoffen in verband met het houden 
van een vreugdevuur ten tijde van de 
jaarwisseling (besluit is verzonden op 12 
december 2019).

n Metslawier
• op het feestterrein aan de Roptawei, het 

verbranden van afvalstoffen in verband 
met het houden van een vreugdevuur 
ten tijde van de jaarwisseling (besluit is 
verzonden op 11 december 2019).

n Morra
• aan de Mûnewei/Moarsterwei, het 

verbranden van afvalstoffen in verband 
met het houden van een vreugdevuur 
ten tijde van de jaarwisseling (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

n Ternaard
• op de parkeerplaats aan de 

Holwerterdyk/ Opslach, het verbranden 
van afvalstoffen in verband met het 
houden van een vreugdevuur ten 
tijde van de jaarwisseling (besluit is 
verzonden op 12 december 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen vier 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 lozen buiten inrich-
tingen
n Kollum
• Dwarsryd 11 A, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Ternaard
• Holwerterdyk 14, het veranderen van 

het bedrijf.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van Noard-
east-Fryslân maken, ter voldoening aan 
artikel 8.42 van de Wet milieubeheer 
juncto artikel 2.20 van het Activiteiten-
besluit, bekend dat het volgende bedrijf 
maatwerk-voorschriften in de vorm van 
geluidsvoorschriften opgelegd heeft 
gekregen:

n Ternaard
• Holwerterdyk 14 (besluit is verzonden 

op 18 december 2019).

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

n n 

 Aanwijsbesluit carbidschieten 31 december 2019

De burgemeester van gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 10 december 2019 besloten op 
basis van de artikelen:
• 2.6.4 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Dongeradeel,
• 2.73b van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Kollumerland, en
• 2:73a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Ferwerderadiel, de navolgende  

locaties binnen gemeente Noardeast-Fryslân aan te wijzen als plaatsen, waar op  
31 december 2019 tussen 08:00 en 22:00 uur met carbid mag worden geschoten:

Kern LOCATIE

Augsbuurt Weiland

Blije Spoar, braakliggend terrein bij jeugdvereniging ’t Spoarke

Blije Perceel grasland Farebuorren 31

Burdaard oude sportvelden

Burum Sportveld ‘Op de Hoogte’

Dokkum Op het evenemententerrein naast de skatebaan aan de Harddravers-
dijk

Dokkum Carpoolplaats

Ee Op het b veld te VV Oostergo, sportpark ‘De Streng’, Stienfeksterwei

Engwierum Op het terrein naast autobedrijf Robroch aan de Dodingawei 5

Ferwerd Stuk land naast het woonhuis, Ljouwerterdyk 1

Ferwerd Grasveld bij de sporthal de Heechfine

Foudgum Stuk land, Mellemawei/De Terp

Ginnum Weiland

Hallum Doniaweg nabij Hellema

Hantum Op het parkeerterrein Yn'e Bedelte aan de Ternaarderwei

Hantum Eigen terrein, Stasjonswei 3

Holwerd Op het trainingsveld van voetbalvereniging Holwerd naast het MFA

Janum Iedyk 11 stuk land achter de woning

Kollum Bedrijventerrein Jumaheerd

Kollum Drakenboot terrein. Smalle weiland direct aan Kollumerkanaal, Hes-
seweg

Kollum Industrieterrein, land naast autobedrijf aan de Bamaweg 1

Kollumerpomp Op een weiland aan de Foijingaweg bij de brug

Kollumerpomp Op een weiland nabij Soensterdijk 5

Kollumerzwaag Eigen terrein, weiland Wtg01 –F_455

Kollumerzwaag Bounswei 2a

Kollumerzwaag Gommers houtbouw

Kollumerzwaag Weiland tussen Foarwei 31 en 33

Marrum Weiland

Metslawier Op het sportveld/ evenemententerrein aan de Roptawei

Morra Parkeerterrein bij het jeugdhonk aan de Skiligewei

Munnekezijl Stuk land van olde-borchweg 48

Munnekezijl Sportveld, gelegen bij het dorpshuis, Zijlstrastraat 2

Nes Sportveld

Niawier Op het kaatsveld “’t Mearsfjild” aan de Terpstrjitte 2

Oosternijkerk Parkeerplaats van voetbalveld/jeugdhonk

Oudwoude Weiland aan de Terlunewei 2

Oudwoude Allemawei 8

Paesens Landbouwgrond buiten het dorp

Paesens Bietenopslagplaats aan de Meinsmaweg

Raard Weiland aan It Fintsje

Reitsum Stuk land van J. P. Reitsma

Ternaard Op een stuk land bij de boerderij, ’t Skoar 2

Ternaard Parkeerterrein nabij Spar

Ternaard Weiland aan de Koaiwei 3

Veenklooster Evenemententerrein Veenklooster aan de Nonnewei

Wânswert Achter het houten hok aan de Buorren 6 en naast Jousterreed

Westergeest Camping de Greidpôlle

Westergeest Op een stuk land aan de Brewei

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt 
hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en 
dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een ver-
melding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar 
berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente 
Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook 
digitaal indienen via de gemeentelijke website www.noardeast-fryslan.nl of mailen naar 
info@noardeast-fryslan.nl.

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wilt u voorkomen dat 
het besluit ingaat, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Voor het in 
behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschul-
digd.



 bestemmings- en beeldkwaliteitsplan Kollum dorp - westenein eiland 
vastgesteld

Op 4 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmings-
plan Kollum Dorp – Westenstein Eiland (NL.IMRO.1970.BPKo-
Westenstein-VA01) en het beeldkwaliteitsplan voor vrije kavels 
Westenstein-Eiland vastgesteld. 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 55 woningen 
in de 2e fase van de wijk Westenstein te Kollum. Tevens wordt 
de watergang aan de westkant van het plangebied verbreed en 
komt de obstakelvrije zone behorende bij de hoofdwatergang in 
het plangebied te vervallen als gevolg van het verleggen van de 
hoofdwatergang. 
De globale begrenzing van het plangebied is aan de west- en 
noordkant het buitengebied, aan de oostkant de percelen van De 
Dellen 9 tot en met De Anjen 14 en aan de zuidkant De Anjen, te 
Kollum.  

In de toelichting zijn aanpassingen gedaan:
• In paragraaf 5.3 Water is een alinea over drooglegging 

toegevoegd;
• In paragraaf 5.7 Ecologie is een alinea over de stikstofde-

positie op relevante natura 2000-gebieden als gevolg van 
het bestemmingsplan toegevoegd. De hierbij behorende 
bijlagen zijn als bijlage bij de toelichting opgenomen;

• In de bijlage Beeldkwaliteitsplan is in het hoofdstuk Pro-
jectmatige woningbouw, de alinea over de kavelnummers 
5-46 en 47-48 aan de Warren en de kavelnummers 51-52 
en 53-54 aan de Weerstallen verwijderd.

Beeldkwaliteitsplan
Voor de vrije kavels in het plangebied van Westenstein-Eiland 
is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan biedt een toet-
singskader voor bouwaanvragen. Het beeldkwaliteitsplan wordt 
onderdeel van de welstandsnota. In het Beeldkwaliteitsplan is 
het hoofdstuk Projectmatige woningbouw gewijzigd. Hierin is de 
alinea over de kavelnummers 45-46 en 47-48 aan de Warren en 
de kavelnummers 51-52 en 53-54 aan de Weerstallen verwijderd.

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en vast-
stellingsbesluit met bijbehorende stukken tot het einde van de 
beroepstermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden 
in de gemeentehuizen in Kollum (Van Limburg Stirumweg 18, 
9291 KB Kollum) en Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP te Dok-
kum). Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefo-
nisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

In werking treden beeldkwaliteitsplan
Het Beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na 
publicatie en zal onderdeel uit gaan maken van de Welstandnota. 
Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan 
tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het is ook niet 
mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken.

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?
Tot en met woensdag 29 januari 2020 kunt u een beroepschrift 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (postbus 20019, 2500EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:
• belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op 

het ontwerp-bestemingsplan;
• belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, 

maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent ge-
weest.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de 
beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: 
raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/ 

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

18 december 2019

 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Het college van de gemeente Noardeast-
Fryslân  heeft op 10 december 2019 de 
volgende beleidsregels vastgesteld:
• Beleidsregels bijzondere bijstand  

gemeente Noardeast-Fryslân 2020

Op grond van deze beleidsregels geeft het 
college uitvoering aan artikel 35 van de  
Participatiewet.

De beleidsregels treden in werking met 
ingang van 1 januari 2020 onder gelijktijdige 
intrekking van:
• de beleidsregels bijzondere bijstand 

Dongeradeel 2018
• de beleidsregels bijzondere bijstand 

Ferwerderadiel 2018
• de beleidsregels bijzondere bijstand 

Kollumerland c.a. 2018


