
GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  8 januari 2020

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.

   
OPENBARE RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 16 januari 

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Blije
• Unemastraat 1, het herstellen en 

uitbreiden van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 23 december 2019).

n Dokkum
• De Dijk 4, het herbestemmen van het 

bestaande pand (aanvraag is ontvangen 
op 24 december 2019).

• Grote Breedstraat 46, het verbouwen 
van de bovenverdiepingen (aanvraag is 
ontvangen op 31 december 2019).

n Hallum
• Finne 42, het plaatsen van een opslag-

container (aanvraag is ontvangen op 30 
december 2019).

n Kollum
• de Weerstallen 46, het realiseren van 

een nieuwbouw woning (aanvraag is 
ontvangen op 31 december 2019).

n Kollumerzwaag
• Eastbroeksterwei 3, het aanpassen van 

de stal (aanvraag is ontvangen op 31 
december 2019).

n Triemen
• De Triemen 1A, het bouwen van een wo-

ning met garage (aanvraag is ontvangen 
op 23 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 Ee
• Brânbuorren 12, het vervangen van de 

kozijnen en het isoleren en stucen van 
de gevels.

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

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 

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 Ee
• De Koarte Bún 11, het installeren van 

een gesloten bodemenergiesysteem.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Holwerderweg 19, het wijzigen van de 

inrichting.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Petear 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: 1. Presentatie Bureau Cultuurland over de Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân.  
   Deze landschapsbiografie is een beschrijving van de levensloop van het landschap 
   van de gemeente Noardeast-Fryslân en wordt gebruikt voor de op te stellen 
   omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn  
     voor de gehele fysieke leefomgeving.  
  2. Presentatie van de evaluatie vergaderstructuur gemeenteraad Noardeast-Fryslân.
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 
(s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl)
 
Deze vergadering is 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 stukken kunt vinden.

U bent van harte welkom!

RECTIFICATIE

In de krant van dinsdag 31 december staat dat raadsvergadering op 19 december is, dit moet donderdag 9 januari 2020 zijn. 
In deze vergadering wordt bij It Fraachpetear dit keer de net geïnstalleerde burgemeester J.G. Kramer geinterviewd.

DE RAAD KOMT OOK IN 2020 GRAAG NAAR U TOE! 

In 2019 bracht de raad in het kader van It Poadium o.a. een bezoek aan: Werk- en Leerbedrijf NEF, de Meldkamer in Drachten, 
Dokk’em Open Air, Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum en Stichting Terp Hegebeintum, VV Kollum, Bruisend Hart Hallum, 
Thús Wonen en Sionsberg. Verder is de raad via It Poadium geïnformeerd over Sense of Place, Vitale Waddenkust en it Wedstriid-
skûtsje Dokkum e.o.
Wilt u ook een plan aan de raad presenteren? Meld u dan aan voor It Poadium! Hèt platform voor burgers om initiatieven aan de 
raad te presenteren. De raad komt graag naar u toe! U kunt uw verzoek richten aan de griffie via griffie@noardeast-fryslan.nl
It Poadium vindt in principe plaats op de vierde donderdag van de maand, uitzonderingen daargelaten.

Inzameling oudpapier

De data voor de inzameling van het oudpapier in 2020 voor Noardeast-Fryslân zijn 
bekend. Vanaf 1 januari kunt u de nieuwe kalender bekijken of downloaden via: 
www.noardeast-fryslan.nl/afval

 

Prokkelen gebeurt natuurlijk het hele jaar door, maar één week in het jaar wordt daar de 
schijnwerpers op gezet. In 2020 is de Prokkelweek van maandag 8 tot en met zaterdag 
13 juni. Tijdens deze week organiseren allerlei mensen ontmoetingen tussen mensen met 
en zonder verstandelijke beperking. Dat kan van alles zijn: samen sporten of samen koken. 
Of misschien samen muziek of theater maken, samen werken. Samen Prokkelen dus! 
In het bedrijfsleven, met de buurt, op school. Alles kan!  

De Prokkelweek is een laagdrempelig instrument voor integratie, participatie en inclusie. 
Een week die vaak het begin is van een verandering. 

Kom jij uit Friesland en wil jij kennismaken met enthousiaste Prokkelaars? En met de 
mogelijkheden die de Prokkelweek jou, je bedrijf of organisatie biedt? Kom dan naar 
de netwerkbijeenkomst in Dokkum! Deelname is gratis.

Datum : maandag 13 januari 2020
Tijd : 15.00-17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie : Gemeente Noardeast-Fryslân: raadszaal Stadhuis
Adres : Suupmarkt 2, 9101 LM Dokkum

Zie voor verdere info en inspiratie bij de agenda op www.prokkel.nl. Daar vind je ook het 
aanmeldformulier voor de Friese netwerkbijeenkomst.

PROKKEL, EEN PRIKKELENDE 
ONTMOETING TUSSEN MENSEN 
MET EN ZONDER VERSTANDELIJKE 
BEPERKING. 



 

 

KOLLUM
De wijkagent Sabina van Dijk-Visser (sabina.van.dijk@politie.nl)  houdt inloop-
spreekuur in Kollum. 

Waar    : Campus Kollum aan de Gerrit Blekerstraat 3 te Kollum
Wanneer    : iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

BEREIKBAARHEID
De wijkagenten zijn bereikbaar op:
Internet (e-mail) : www.politie.nl > mijn buurt (Noardeast-Fryslân) > wijkagent 
Telefoon    : 0900 – 8844

De agenten werken in principe vanuit het politiebureau in Dokkum, Parklaan 2.

WIJKAGENTEN GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN HOUDEN INLOOPSPREEKUUR

8 januari 2020

De wijkagenten willen graag op een laagdrempelige manier in contact komen met de inwoners. Daarom houdt een aantal wijkagenten vanaf januari een inloopspreekuur op locatie 
in Kollum en Ferwert. U kunt hier terecht met uw vragen over allerlei onderwerpen die in uw wijk aan de orde zijn, zoals onveilige verkeerssituaties of geluids- of buurtoverlast etc.

 

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

FERWERT
Wijkagent Bert Verbruggen (bert.verbruggen@politie.nl) houdt spreekuur in Ferwert.

Waar : in het voormalige gemeentehuis aan de Hegebeintumerdyk 1 te Ferwert
Wanneer : vanaf dinsdag 14 januari 2020 om de week op dinsdag tussen 10.30 
    en 11.30 uur

Sabina van Dijk-Visser Bert Verbruggen

Er is nog geen spreekuur voor de wijkagenten Harry van der Laan (harry.van.der.laan@politie.nl), Klaas Krol (klaas.krol@politie.nl) en Willem Vlaanderen (willem.vlaanderen@politie.nl).




