
 

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

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  29 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.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

 

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 (spoed) Debat 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: Door de fractie van ELP-NEF is een spoeddebat aangevraagd over de plannen 
  met het Harddraverspark in Dokkum                                

It Beslút
Tijdstip:   Aansluitend aan It (spoed) Debat
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
  - Visie Toerisme en Recreatie regio Noordoost-Fryslân 2020-2030
  - Inspraak bij ruimtelijke plannen
  - Vrijgave bestemmingsreserve kapitaalgoederen
                           - Beleidsplan raadscommunicatie 

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 waar u ook de agenda en stukken 
kunt vinden.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN 6 februari

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de beleidsregels bijzondere bijstand veranderd. 

Wat is Bijzondere bijstand?
Het is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die 
u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed 
krijgt. Bijvoorbeeld doordat er iets is gebeurd dat u niet kon voorzien, of omdat u 
wegens ziekte of een handicap extra kosten heeft. Iedereen met een (laag) inkomen 
en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een 
minimumloon of AOW.  Dit zijn de grootste veranderingen:

Draagkracht
Is uw inkomen hoger dan het bijstandsniveau? Dan rekenen we uit of u zelf ook iets 
kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Als uw inkomen hoger is dan de voor u 
geldende bijstandsnorm, dan wordt voortaan 50% van dat verschil als draagkracht 
gezien (dit was eerder 35%). Dit betekent als u € 100 meer verdient, u € 50 euro van 
de kosten in ieder geval zelf moet betalen. Eerder zou dit 35 euro zijn. 

De draagkrachtregels bij bewind wijken af van de standaardregels: hierbij wordt 
100% van het inkomen boven de bijstandsnorm meegenomen als draagkracht. Dit 
betekent dat wanneer uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, al dit inkomen 
wordt meegeteld als draagkracht.

Bijstand met terugwerkende kracht
Het indienen van een aanvraag voor bijzondere bijstand moet voordat u de kosten 
maakt. Als dat niet kan, dan kunnen wij bijstand verlenen tot één maand terugwer-
kende kracht (dit was drie maanden), gerekend vanaf de eerste dag van de maand 
waarin de kosten zijn gemaakt. 

Kosten bewind
Als u vanwege schulden samen met een bewindvoerder een verzoek wil indienen bij 
de rechtbank voor bewind, dan moet u of uw bewindvoerder zich eerst melden bij 
team Schulddienstverlening. Zo kunnen we u adviseren over schuldregelingen en 
eventuele alternatieven, zoals budgetbeheer. 

Duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld woninginrichting)
Voor de vergoeding van duurzame gebruiksgoederen wordt aangesloten bij de Nibud 
prijzengids. Het Nibud stelt jaarlijks nieuwprijzen van producten vast. Er wordt 45% 
van de nieuwprijs vergoed, omdat er vanuit wordt gegaan dat een tweedehands 
product voldoet.

Overgangsrecht
Als er aan u in 2019 bijstand is toegekend voor langere tijd en dit doorloopt tot na 
1 januari 2020, verandert er voor u niets over de periode dat de bijstand aan u is 
toegekend. Als u voor 1 april 2020 een aanvraag indient en de kosten zijn gemaakt 
in 2019, dan kunt u nog met drie maanden terugwerkende kracht een vergoeding 
krijgen.

WIJZIGINGEN BIJZONDERE BIJSTAND
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Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Bornwird
• Boarnwerthuzen 1, het realiseren van 

een Bed & Breakfast in een bestaand 
bijgebouw (aanvraag is ontvangen op  
21 januari 2020).

n Burdaard
• Iedyk 2, het verbouwen van een gemaal 

tot recreatiewoning (aanvraag is ont-
vangen op 22 januari 2020).

n Dokkum
• Anjelierstraat 7, het plaatsen van zon-

nepanelen (aanvraag is ontvangen op 17 
januari 2020).

• Markt 30 A, het verbouwen van het 
pand (aanvraag is ontvangen op 21 janu-
ari 2020).

• Markt 30 A, het brandveilig in gebruik 
nemen van het pand (aanvraag is ont-
vangen op 17 januari 2020).

• Learmûne 68, het plaatsen van een 
dakkapel op de zijgevel (aanvraag is 
ontvangen op 20 januari 2020).

• Rondweg-Noord 54 A 01, het aanleggen 
van een alarminstallatie (aanvraag is 
ontvangen op 21 januari 2020).

n Ee
• Humaldawei 17, het handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van het realiseren van een 
vergunningsvrije aanbouw (aanvraag is 
ontvangen op 21 januari 2020).

n Hiaure
• Lytse Leasterdyk 1, het realiseren van 

een nieuwe vrijstaande woning (aan-
vraag is ontvangen op 22 januari 2020).

n Holwerd
• Ale-Tún 1, het bouwen van een garage 

(aanvraag is ontvangen op 17 januari 
2020).

• Stasjonswei 25, het uitbreiden van de 
bestaande bed en breakfast (aanvraag is 
ontvangen op 22 januari 2020).

n Kollum
• Torpsterryd 1, 3 en 5, het bouwen van 

een bedrijfspand (aanvraag is ontvangen 
op 20 januari 2020).

• Eskesstraat 26, het plaatsen van een 
dakkapel (aanvraag is ontvangen op 21 
januari 2020).

• Johannes Bogermanstraat, het realise-
ren van een appartement (aanvraag is 
ontvangen op 20 januari 2020).

• Bernhardlaan 28 C, het realiseren van 
een uitbouw aan de achterzijde van de 
woning (aanvraag is ontvangen op 21 
januari 2020).

n Kollumerzwaag
• Ype Smidswei 7, het uitbreiden van een 

bijgebouw (aanvraag is ontvangen op 17 
januari 2020).

n Metslawier
• It Skûtsje 18, het bouwen van een 

kapschuur (aanvraag is ontvangen op 18 
januari 2020).

• Singel 1, het plaatsen van zonwering 
(aanvraag is ontvangen op 20 januari 
2020).

n Oosternijkerk
• tussen Grienewei 48 en 50, het bouwen 

van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 21 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.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Molensteeg 13, het verwijderen van een 

uitzetraam (besluit is verzonden op 20 
januari 2020).

• Kleine Oosterstraat 12, het realiseren 
van een woning met yogastudio en ate-
lier (besluit is verzonden op 21 januari 
2020).

n Kollum
• Zwanebloem 13, het plaatsen van een 

frame voor leibomen (besluit is verzon-
den op 21 januari 2020).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 7, het legaliseren van een 

overkapping (besluit is verzonden op 22 
januari 2020).

n Metslawier
• Tsjerkebuorren 1, het vervangen van de 

kozijnen en het dakbeschot (besluit is 
verzonden op 22 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 Kollum
• Willem Loréweg 30, het veranderen van 

de inrichting (besluit is verzonden op 21 
januari 2020).

Het besluit ligt met ingang van donder-
dag 30 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 Marrum
• Oudhuisterwegje 12, het plaatsen van 

een dakkapel (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 exploitatiever-
gunning 
n Kollum
• Voorstraat 29, het exploiteren van een 

pizzeria (aanvraag is ontvangen op 17 
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 
exploitatievergunning.

Ontvangen aanvraag Drank - en Horeca-
vergunning
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 16 A, het uitoefenen 

van een horecabedrijf

De aanvraag ligt met ingang van 21 januari 
2020 gedurende zes weken voor belang-
hebbenden ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld Hynsteblom 4, 9104 ZG 
te Damwâld. Belanghebbenden kunnen 
hun zienswijze gedurende de termijn van 

tervisielegging mondeling of schriftelijk bij 
de burgemeester naar voren brengen.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Kollum
• Maartensplein 1, het organiseren van 

het evenement Herinneren, Herdenken 
en Bevrijding 75 jaar op 3 mei 2020 
(aanvraag is ontvangen op 16 januari 
2020).

Westergeest, Oudwoude en Triemen
• het organiseren van een WAT wandel-

vierdaagse van 12 mei tot en met 15 
mei 2020 (aanvraag is ontvangen op 17 
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 Anjum
• in de Bumatún, nabij de Bumaleane en 

Rederijwei, het organiseren van Bu-
marock op 6 en 7 juni 2020 (besluit is 
verzonden op 22 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.

supportervanschoon.nl/noardeast-fryslan/


