
 
            uitnodiging 
            'Boef zoekt Boer'

Bent u inwoner of (agrarisch) ondernemer in het buitengebied? Zet dan woensdag 
22 januari 2020 in uw agenda en geef u op. Op die dag organiseren de gemeenten 
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel in samenwerking met LTO en Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een informatieavond over veilig-
heid 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 ‘onder-
mijning’. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwe-
reld. 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. 
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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
 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.

 

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 Petear 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: - presentatie Buurtsportcoaches
  - vragen over collegebrief aan raad m.b.t. feitenrelaas Schreiersbrêge      

It Beslút
Tijdstip:   Aansluitend aan It Debat
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
  - Investering verbouw gebouw De Waegh Dokkum (doorgeschoven onderwerp van 
    It Beslút 9 januari 2020)
  - Toepassen coördinatieregeling perceel D1555 te Dokkum, kruising N361-N356
  - Visie Toerisme en Recreatie regio Noordoost-Fryslân 2020-2030
  - Inspraak bij ruimtelijke plannen
  - Verkoop Eneco aandelen
  - Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân (zienswijze mogelijkheid)
  - Vrijgave bestemmingsreserve kapitaalgoederen
 
Als 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 23 januari  

LET OP! Per 1 februari 2020 wijzigen de openingstijden van de af-
deling Burgerzaken voor de vestigingen Dokkum, Kollum en Ferwert. 
Vanaf deze datum kunt u op de volgende tijden terecht:

Dokkum koningstraat 13 
Maandag   13:00  - 16:00 uur
Dinsdag 13:00  - 16:00 uur
Woensdag 10:00  - 12:00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 10:00  - 12:00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10:00  - 12:00 uur en 18.30 - 20.30 uur 

Ferwert Hegebeintumerdyk 2
Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00  - 12:00 uur
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:00  - 18:30 uur 
Vrijdag Gesloten

Kollum Van Limburg Stirumweg 18 
Maandag 10:00  - 12:00 uur
Dinsdag Gesloten
Woensdag 13:00  - 18:30 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten

WIJZIGING 
Openingstijden

Plannen met uw pand in de binnenstad van Dokkum? Vraag de Plannenkamer 
vrijblijvend (en gratis) om advies! De Plannenkamer helpt bewoners en ondernemers 
van de binnenstad van Dokkum op weg met bouwplannen die het cultuurhistorische 
karakter versterken én bijdragen aan de waarde van uw pand. 

Hoe? Meld uw plan aan via plannenkamer@noardeastfryslan.nl en geef aan welk 
plan u hebt. Spontaan bij de Plannenkamer binnenlopen mag ook!

Waar? De Fuldaseal van het gemeentehuis (ingang aan de Hoogstraat, naast Ko-
ningstraat 1) in Dokkum.

Wanneer? 20 januari van 16.00-18.00 uur.

PLANNENKAMER DOKKUM GEEFT ADVIES

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer



  

INZAMELDATA OUD PAPIER KOLLUM EN OMSTREKEN (OOSTELIJK DEEL VAN DE GEMEENTE)

15 januari 2020

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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Engwierum
• Sylsterwei 27 A, het wijzigen van een 

brandwerende muur en het brandveilig 
gebruiken van het pand (besluit is ver-
zonden op 7 januari 2020).

Het besluit ligt met ingang van donder-
dag 16 januari 2020 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. 
Het besluit is voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een beroep-
schrift tegen het besluit indienen bij de 
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Dokkum
• aan de Birdaarderstraatweg, het bouwen 

van een woning (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld).

n Triemen
• de Dôlle 18, het realiseren van een aan-

bouw (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 Dokkum e.o.
• het organiseren van de 19e Bonifa-

tiusloop op 4 april 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 3 januari 2020).

• het organiseren van de avondvierdaagse 
van 25 mei tot en met 28 mei 2020 
(aanvraag is ontvangen op 3 januari 
2020).

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 Hallum
• Langebuorren 44, het houden van een 

besloten dansvoorstelling in een tent op 
2 juni 2020 (besluit is verzonden op 8 
januari 2020).

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.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
• Esonbuorren 3, het tijdelijk plaatsen van 

een stacaravan (aanvraag is ontvangen 
op 9 januari 2020).

n Dokkum
• Stenendam 3, het wijzigen van de gevel 

(aanvraag is ontvangen op 9 januari 
2020).

n Ee
• Stienfeksterwei 16, het uitbreiden van 

de boven verdieping (aanvraag is ont-
vangen op 10 januari 2020).

n Holwerd
• Fellingen 8, het plaatsen van een dak-

kapel op de achtergevel (aanvraag is 
ontvangen op 8 januari 2020).

n Kollum
• De Warren 9 en 11, het bouwen van 2 

woningen (aanvraag is ontvangen op 6 
januari 2020).

n Kollumerzwaag
• Triemsterloane 48, het uitbreiden van 

de woning (aanvraag is ontvangen op 2 
januari 2020).

n Marrum
• Oudhuisterwegje 12, het plaatsen van 

een dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
7 januari 2020).

n Oudwoude
• nabij Wâlddyk 5, het renoveren van de 

brug Aldwaldmersyl (aanvraag is ontvan-
gen op 8 januari 2020).

n Triemen
• de Triemen 17, het realiseren van een 

berging (aanvraag is ontvangen op 7 
januari 2020).

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 Dokkum
• Birdaarderstraatweg 68 A, het brandvei-

lig gebruik van het kinderdagverblijf.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donderdag 16 
januari 2020 zes weken op het gemeen-
tehuis 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. 

Verleende omgevingsvergunning
n Hallum
• It Blikkelân 1, het vergroten van een 

dakkapel (besluit is verzonden op 
 7 januari 2020).
• het herstructureren van de Terp (besluit 

is verzonden op 9 januari 2020).

n Oudwoude
• Foarwei 48, het plaatsen van een 

sleufsilo en het realiseren van een 
overkapping (besluit is verzonden op 9 
januari 2020). 

n Westergeest
• Van Teijenswei 16 t/m 22, het bouwen 

van vier woningen (besluit is verzonden 
op 7 januari 2020).

Kijk op noardeast-fryslan.nl/oud-papier voor meer informatie over het ophalen van oud papier in de gemeente.

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten 
informatie- en archiefbeheer Noardeast-
Fryslân 2020

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten tot:
- Aanwijzen van een gemeentearchivaris
- Aanwijzen van archiefbewaarplaatsen
- Instellen van een Strategisch Informatie 

Overleg
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen.
Voor het volledige besluit en meer infor-
matie over het indienen van een bezwaar-
schrift wordt verwezen naar de gemeente-
lijke website; www.noardeast-fryslan.nl

Op 22 januari 1945 werden op de Woudweg te Dokkum twintig gevangenen uit Leeuwarden en Groningen
gefusilleerd. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is, wordt hieraan door leerlingen van het Dockinga College 
extra aandacht besteed door middel van dans, theater en muziek. Dit alles onder leiding van Sjoek Nutma, Ruth Hanemaaijer en 
Emanuelle van der Woude. In verband met de groepsgrootte is de herdenking dit jaar in de Fonteinkerk op De Keppels 3, 
9101 DG te Dokkum.

Programma
Vanaf 9.30 uur:  Verzamelen in De Doelstien, Woudweg 142 (let op: andere locatie dan voorheen)
10.00 uur: Gezamenlijk vertrek richting het monument aan de Woudweg met kranslegging door leerlingen en 
  22 januari comité. 
  Na de kranslegging lopen we samen naar de Fonteinkerk waar u wordt ontvangen met koffie en thee.
10.45 uur: Openingswoord door G.W. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder Dockinga College.
10.55 uur: Toespraak door burgemeester mr. J.G. Kramer 
11.00 uur: Herdenkingsprogramma met medewerking van leerlingen van het Dockinga College 11.25 uur:  
  Twee minuten stilte.
12.00 uur: Afsluiting; de leerlingen gaan terug naar school en voor genodigden is er soep en een broodje. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn!

KRANSLEGGING WOUDWEG EN HERDENKING 22 JANUARI
jaar vrijheidjaar vrijheid



 

Vrijdag 24 januari 2020 | Aanvang: 19:15 uur | MFC Het Spectrum Burdaard

Uitnodiging 
Bijeenkomst dorpen-wijkenfonds

U bent van harte welkom!
Datum: vrijdag 24 januari 2020
Aanvang: 19.15 uur
Locatie: MFC ‘Het Spectrum’, Schoolstraat 12, 9111 HH Burdaard

Aanmelden (verplicht)
Graag vóór 20 januari 2020, via e-mail: f.koster@noardeast-fryslan.nl. VOL=VOL.
Om het programma goed te laten slagen, kunnen er maximaal 100 personen deelnemen*.  

Programma:
19.15 uur Inloop met koffie en thee 
19.30 uur Opening en welkom door de heer A.J. Soepboer
19.35 uur Inleiding door gastspreker mw. I. Wagenaar, kwartiermaker dorpenbeleid
19.55 uur Aan de hand van stellingen eerste aanzet tot gesprek: wat vindt u?
20.15 uur Pauze
20.30 uur In groepen uiteen / gesprekken over invulling dorpen- en wijkenfonds
21.20 uur Korte samenvatting en afsluiting door de heer A.J. Soepboer
21.30 uur Onder het genot van een hapje en een drankje is er tijd voor kennismaking  
 en gesprek met elkaar.

* Zijn er veel meer belangstellenden? Dan organiseren we een extra bijeenkomst en ontvangt u          
   daarover persoonlijk bericht.

300.000 per jaar voor de komende 4 jaar

voor 52 dorpen en 1 stad

Gemeenteraad Noardeast-Fryslân stelt beschikbaar:

Waar wilt u het geld voor inzetten en hoe moet het worden verdeeld?
Denkt u mee?

IE

TIJDELIJKE 
HUURDERS  
IN JOUW  
BUURT?
Lege loodsen trekken
criminelen aan die
intimideren en geweld 
gebruiken. Zie jij  
illegale activiteiten?

15 januari 2020

De kerstbomenactie is weer succesvol verlopen. In bijna 30 dorpen en wijken waren 
vrijwilligers in actie om de kerstbomen in ontvangst te nemen. Bijna 1600 bomen 
werden op verschillende locaties in de gemeenten ingeleverd. Behalve een waarde-
bon ontving men per ingeleverde boom een lootje. Onder alle lootjes is per inzamel-
punt in de deelnemende dorpen en wijken een geldprijs van 25 euro verloot. 
De volgende lootjes zijn in de prijzen gevallen:

Prijswinnaars kunnen zich tot 20 januari om 12.00 uur melden bij de gemeente 
via email: info@noardeast-fryslan.nl. De prijsuitreiking van Noardeast-Fryslân 
vindt plaats op woensdag 22 januari om 15.30 uur in het stadhuis in Dokkum en 
wordt verzorgd door wethouder Engbert van Esch. 

Anjum groen 213

Oostrum wit 377

Wierum roze 512

Oosternijkerk wit 38

Holwerd geel 238

Raard groen 525

Dokkum roze 606

Dokkum blauw 248

Dokkum oranje 595

Engwierum wit 467

Metslawier wit 169

Paesens Moddergat oranje 366

Lioessens roze 254

Ee roze 170

Nes geel 641

Brantgum oranje 471

Niawier-Wetsens blauw 520

Kollum geel 696

Kollumerzwaag oranje 247

Burum geel 40

Kollumerpomp oranje 115

Oudwoude oranje 26

Triemen geel  563

Westergeest blauw 410

Zwagerbosch geel 771

Ferwert roze 338

Birdaard geel 358

Blije groen 105

Wanswert groen 264

Hallum groen 452

Marrum geel 67

WINNENDE LOTEN KERSTBOMENACTIE BEKEND


