
 

 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  24 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 Dokkum
• Lytselaard 26, het realiseren van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 13 
december 2019).

• perceel gelegen aan De Brêge, het 
tijdelijk verhuren van de grond voor 
stalling van auto's voor de verkoop 

(aanvraag is ontvangen op 16 december 
2019).

• Hogedijken 18-1, het plaatsen van 
een brandwerende muur (aanvraag is 
ontvangen op 17 december 2019).

n Kollum
• Zwanebloem 13, het plaatsen van 

een frame voor leibomen (aanvraag is 
ontvangen op 13 december 2019).

• de Weerstallen 38, het bouwen van een 

berging en overkapping (aanvraag is 
ontvangen op 13 december 2019).

• Bruneel 37, de bestaande carport 
ombouwen tot een bijkeuken (aanvraag 
is ontvangen op 15 december 2019).

n Ternaard
• Van Aylvastrjitte 9, het bouwen van een 

nieuwe vrijstaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 16 december 2019).

n Triemen
• De Dôlle 18, het realiseren van een 

aanbouw (aanvraag is ontvangen op 13 
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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Hantumerweg 36, het her-bestemmen 

van het kantoor naar appartementen.

n Morra
• Keechsdyk 8, het uitbreiden van de 

ligboxenstal.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Murmerwoudsterweg 60, het 

verbouwen van de woning (besluit is 
verzonden op 16 december 2019).

n Hallum
• Poartebuorren 7, het vergroten van de 

woning  (besluit is verzonden op 17 
december 2019).

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 staat 
bevestigd, verzoeken wij vriendelijk deze container direct na de 

laatste leging van dit jaar binnen te halen. Dit kan diefstal of ver-
nieling tijdens de jaarwisseling voorkomen.

Oudpapieracties 2020
De data voor de inzameling van oudpapier worden op de gemeen-
telijke website en/of door de betrokken verenigingen bekend ge-
maakt. U kunt de inzameldata van het oudpapier 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.

Afvalinzameling rondom de feestdagen 

ÚTNÛgingUITNODIGING
Maandag 6 januari  wordt mr. J.G. Kramer door de com-
missaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok, beëdigd als eerste 
door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. Aansluitend vindt de verdere installatie 
plaats. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Locatie Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 in Dokkum

Inloop 14.30 uur

Aanvang 15.00 uur

De bijeenkomst duurt ongeveer  tot 16.00 uur. 
U kunt daarna de heer Kramer en zijn partner 
mevrouw C.E. Rijpkema feliciteren.

Raad en college van BenW van Noardeast-Fryslân

 

Nieuwjaarsreceptie
Op dezelfde locatie begint om 17.00 uur de Nieuwjaarsrecep-
tie. Er is dan ook gelegenheid om burgemeester Kramer en 
zijn partner mevrouw C.E. Rijpkema, geluk te wensen. 
De receptie duurt tot 19.00 uur. U bent van harte welkom 
om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden.

Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân

Moandei 6 jannewaris wurdt mr. J.G. Kramer troch de kommis-
saris fan de Kening, drs. A.A.M. Brok, beëdige as earste troch de 
Kroan beneamde boargemaster fan de gemeente Noardeast-
Fryslân. Oanslutend kriget de fierdere ynstallaasje syn beslach. 
Dat bart yn in bysûndere riedsgearkomste dêr’t wy jo fan herte 
foar útnûgje.
 

Lokaasje   Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 yn Dokkum

Ynrin 14.30 oere  

Oanfang  15.00 oere

De byienkomst duorret oant likernôch fjouwer oere ta. Jo kinne 
de hear Kramer en syn partner mefrou C.E. Rijpkema dêrnei   
lokwinskje.

Ried en kolleezje fan BenW fan Noardeast-Fryslân

Nijjiersresepsje
Op deselde lokaasje begjint om fiif oere de Nijjiersresepsje. Der 
is dan ek gelegenheid om boargemaster Kramer en syn partner 
mefrou C.E. Rijpkema, te lokwinskjen. 
De resepsje duorret oant sân oere ta. Jo binne fan herte wolkom 
om mei ús it nije jier yn te lieden.

It gemeentebestjoer fan Noardeast-Fryslân

6 januari 2020 6 jannewaris 2020



 

n Kollum
• Voorstraat 57, het wijzigen van de 

voorgevel (monument) (besluit is 
verzonden op 16 december 2019).

n Metslawier
• Skipfeartsein 10-12, het vervangen van 

de kozijnen en het samenvoegen van 2 
woningen (besluit is verzonden op 16 
december 2019).

• Muntsjestege 4 te Wierum, het 
verbouwen van de woning en wijzigen 
van de voorgevel (besluit is verzonden 
op 16 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
• Diepswal 5, het realiseren van een 

terras/aanlegplaats, het reconstrueren 
van een putgalg en het uitdiepen en het 
verbeteren van de kelder (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 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Augsbuurt
• Lutjewoude, het organiseren van het 

Wâldpyktreffen op 22 augustus 2020.

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 16 A, het 

organiseren van een oud- en nieuwfeest 
op 1 januari 2020 in de Intro (aanvraag is 
ontvangen op 12 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 Westergeest
• aan de Kalkhúswei, het organiseren 

van een Oud en Nieuwfeest in een 
tent op 1januari 2020 van 0.00 uur tot 
05.00 uur (besluit is verzonden op 13 
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.

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.
 

n n 

 
            uitnodiging 
            'Boef zoekt Boer'

Bent u inwoner of (agrarisch) ondernemer in het buitengebied? Zet dan woens-
dag 22 januari 2020 in uw agenda en geef u op. Op die dag organiseren de ge-
meenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel in samenwerking met LTO en Het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een informatieavond 
over veiligheid in het buitengebied, toegespitst op ondermijning. 

Locatie : Gemeentehuis, Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum 
Tijd : 20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Aanmelden boef zoekt boer 
“Hoezo ‘boef zoekt boer’. Hier in Fryslân? Kom nou toch! Doe even normaal!” 

Vergis u niet, het gebeurt dichterbij dan u denkt. Misschien herkent u het niet 
eens. Criminelen blijven het liefst onder de radar. Toch heeft elke crimineel 
panden nodig, om crimineel geld wit te wassen, om te wonen, te ‘werken’ of te 
gebruiken als dekmantel. En dat is zichtbaar in de bovenwereld.
We hebben het over ‘ondermijning’. Bij ondermijning maken criminelen gebruik 
van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar 
verweven. Criminelen beïnvloeden op die manier onze samenleving. Hierdoor 
raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. 
Voor de aanmelding gaat u naar www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord. 
Hier vindt u ook het programma van de avond. 

24 december 2019

Een toezichthouder van de gemeente Noardeast Fryslân heeft geprobeerd de eigena-
ren te achterhalen van de bootjes in de Holwerterfeart aan de Mûnereed te Holwerd. 
Dit is niet gelukt. Via deze publicatie verzoeken wij de eigenaren deze bootjes binnen 
twee weken te verwijderen. Deze termijn gaat in na publicatie van dit bericht.

Mocht blijken dat na deze termijn bootjes nog steeds aan de Mûnereed te Holwerd 
liggen, dan zal de gemeente deze verwijderen op kosten van de eigenaren. De bootjes 
liggen namelijk al langer dan drie achtereenvolgende dagen op deze plek.  Dit is niet 
toegestaan. Dit staat in artikel 5.3.3. lid 2, onder a van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Dongeradeel. 

 

Subsidie voor activiteiten 75 jaar 
vrijheid in Noardeast-Fryslân

In 2020 gedenken we en vieren we 75 jaar vrijheid. In Nederland herdenken we op 4 mei 
de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. 

De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan en stelt subsidie 
beschikbaar voor initiatiefnemers die een activiteit willen organiseren.

Via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân (www.noardeast-fryslan.nl) kunnen 
initiatiefnemers van 6 december t/m 20 januari hun subsidieverzoek inleveren. Uiterlijk 
31 januari 2020 krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een subsidie ontvangen. 

Meer informatie?
Meer informatie is te krijgen bij de evenementen-
coördinator Martine van der Kloet, 
m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.   

jaar vrijheidjaar vrijheid

verwijderen bootjes aan de Mûnereed te Holwerd

 

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

gewijzigde openstelling in december


