
 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  26 februari 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.

 Kollum
 Maandag 10:00 - 12:00 uur
 Woensdag 13:00 - 18:30 uur
 
 Ferwert
 Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
 Donderdag 13:00 - 18:30 uur
 
 Dokkum
 Maandag en dinsdag 13:00 - 16:00 uur
 Woensdag en donderdag  10:00 - 12:00 uur
  13:00 - 16:00 uur
 Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
  18:30 - 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

Medio maart ontvangt u de aanslag  gemeentelijke belastingen alsmede de WOZ 
beschikkingen voor het jaar 2020. U kunt daarop zien voor welke belasting(en) u deze 
aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari eigenaar of 
huurder van een woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag ook de WOZ waarde. 
Op de achterkant van de brief vindt u informatie over de betaaltermijnen, kwijtschelding 
en bezwaar. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de website van 
de gemeente. 

AANSLAGEN LOKALE BELASTINGEN 2020

 
Wonen in uw stad, dorp of wijk: wat moet er veranderen of blijven?

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, 
corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen we 
graag specifiek wat er in de stad, dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied 
van wonen. 

U kunt de online vragenlijst de hele maand februari invullen en binnen 10 minuten 
aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet. Dat kan via deze link: 
www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie. In april leggen we via diezelfde link de uitkom-
sten aan u voor. Over de uitkomsten gaan we in april inloopbijeenkomsten organiseren.

We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking! 

 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear 
Tijdstip:   Tien over zeven 's avonds
Onderwerp: Interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf                             
  
It Petear 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: Collegebrief aan de raad over Feitenrelaas IJsfontein. Welke besluiten zijn er
  genomen, hoe is de raad geïnformeerd?

It Beslút
Tijdstip:   Aansluitend aan It Petear
Onderwerp: Naast de gebruikelijke onderwerpen komt onder andere aan de orde:
  • Verkoop voormalig schoolgebouw Blije
  • Subsidie sportvereniging de Lauwers t.b.v. de verbouwing en het verduurzamen 
   van sportcomplex ’t Meertenust’ te Munnekezijl
  • Herstructurering Bjirkehof/Kastanjehof Kollumerzwaag 
  • Voortgang Huisvesting ambtelijke organisatie en bestuur
 
Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact 
opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (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 donderdag 5 maart

GRATIS ENERGIE ADVIES VOOR UW WONING 
voor alle inwoners van Noardeast-Fryslân

Heeft u hoge energiekosten voor uw woning? Wilt u uw woning isoleren? Of toch 
zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp? Als u niet weet waar u moet be-
ginnen? Stuur dan nu een mail naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl voor een afspraak 
met een onafhankelijk energieadviseur. 

Bezoek aan huis 
Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een adviseur bij u thuis om te kijken hoe 
energiezuinig uw huis is. De adviseur kijkt onder andere naar uw energieverbruik, de 
isolatie, ramen en verwarming van uw woning. Op basis van deze informatie geeft hij/
zij u persoonlijke tips en adviezen. Niet alleen over het besparen van energie, maar ook 
over het opwekken van energie. Bovendien kan de adviseur u informeren over subsi-
dies en het aanvragen van een ‘energiebespaarlening’. Een bezoek van de adviseurs is 
geheel vrijblijvend! 

Benieuwd hoe u uw woning energiezuinig kunt maken en daarmee kunt besparen op 
uw energiekosten? Meld u dan aan voor een bezoek van een onafhankelijke energiead-
viseur door een e-mail te sturen naar duurzaam@noardeast-frysland.nl.

ENQUÊTE WOONVISIE

DUIDELIJKHEID VOOR BOUW- EN INFRAPROJECTEN 
DOOR BODEMKWALITEITSKAARTEN 
NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben hun bodemkwaliteitskaar-
ten aangevuld met informatie over PFAS (een groep chemische stoffen die niet in de 
natuur voorkomen, waaronder fluor). Sinds 1 oktober 2019 is een PFAS-beoordeling 
verplicht als je grote hoeveelheden grond uitgraaft of ophoogt. Dat is vaak het geval 
bij bouw- en infraprojecten. 

Inwoners en ondernemers kunnen via de bodemkwaliteitskaart eenvoudig nagaan 
onder welke voorwaarden je grond kan ontgraven. Bedrijven moeten ontgravingen 
melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren hoeven ontgravingen niet te 
melden (behalve wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed aan een aannemer). 
Op de gemeentelijke websites staat hierover meer informatie met een link naar de 
interactieve website ‘Grondverzetviewer Fryslân’.

De bodemkwaliteitskaarten zijn aangepast op basis van onderzoek. Het onderzoek 
vond plaats in opdracht van de 18 Friese gemeenten en provincie Fryslân gecoördi-
neerd door de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing).



26 februari 2020

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Burdaard
• Concordiastrjitte 33, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 19 
februari 2020).

n Dokkum
• Birdaarderstraatweg 70, het vervangen 

van kozijnen en gevelbeplating (aanvraag 
is ontvangen op 14 februari 2020).

• Vlasstraat 3, het verbouwen van het 
pand (aanvraag is ontvangen op 14 
februari 2020).

n Hantum
• Ternaarderwei 1, het leggen van 

een laagspanningskabel deels door 
archeologische grond (aanvraag is 
ontvangen op 17 februari 2020).

n Holwerd
• Medwert 5, het vervangen van een klein 

raam naar een groot kozijn met een deur 
(aanvraag is ontvangen op 19 februari 
2020).

n Jouswier
• Bergsmawei 4 en 7, het aanleggen van 

een twee-tal huisaansluitingen (aanvraag 
is ontvangen op 20 februari 2020).

n Kollum
• op de kruising Voorstraat/Eyso de 

Wendtstraat, het tijdelijk plaatsen van 
een kunstwerk (aanvraag is ontvangen op 
18 februari 2020).

• W.H. van Heemstraweg 1, het verbouwen 
van de woning (aanvraag is ontvangen op 
12 februari 2020).

n Kollumerzwaag
• Hanenburch 4, het vergroten van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 14 
februari 2020).

n Munnekezijl
• Nittersweg 7A, het realiseren van een 

loods met kantoorruimte (aanvraag is 
ontvangen op 12 februari 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
• Learmûne 68, het plaatsen van een 

dakkapel op de zijgevel (besluit is 
verzonden op 20 februari 2020).

n Holwerd
• Waling Dykstrastrjitte 2, het wijzigen 

van het gebruik van de bedrijfswoning 
naar een reguliere woning (besluit is 
verzonden op 19 februari 2020).

n Metslawier
• Singel 5, het realiseren van een aanbouw 

(besluit is verzonden op 20 februari 
2020).

• It Skûtsje 18, het bouwen van een 
kapschuur (besluit is verzonden op 21 
februari 2020).

n Morra
• Achterwei 2, het aanleggen van kabels 

t.b.v  zuiver-terug-levering en een 
huisaansluiting (besluit is verzonden op 
21 februari 2020).

n Oudwoude
• nabij Wâlddyk 5, het renoveren van de 

brug Aldwâldmersyl (besluit is verzonden 
op 21 februari 2020).

n Triemen
• De Triemen 17, het realiseren van een 

berging (besluit is verzonden op 19 
februari 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
• Tsjerk Hiddesstraat 4, het brandveilig 

gebruik van het kindcentrum Kollum 
(besluit is verzonden op 19 februari 
2020).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 127, het brandveilig gebruik van 

het gebouw (besluit is verzonden op 19 
februari 2020).

De besluiten liggen met ingang van don-
derdag 27 februari 2020 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De 
besluiten zijn 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 Burum
• Herestraat 27, het plaatsen van het 

kunstwerk 'Mienskip' (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 Dokkum
• Markt 30 A, het exploiteren van 

een horeca gelegenheid (aanvraag is 
ontvangen op 14 februari 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 aanvragen evenementenver-
gunning
n door de gemeente
• het organiseren van de 74ste 

11-Stedenwandeltocht van 19 mei tot en 
met 23 mei 2020 (aanvraag is ontvangen 
op 13 januari 2020).

• (vanuit Dokkum), het organiseren van de 
wielertoertocht Kâld Kletske Klinkerkoers 
op 27 september 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 18 februari 2020).

n Dokkum
• in de binnenstad en in de Bonifatiuskapel 

aan de Bronlaan, het organiseren van de 
Bonifatiusdagen van 12 tot en met 14 
juni 2020 (aanvraag is ontvangen op 19 
februari 2020).

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 1, het organiseren 

van het Nitro Frysk Wrâldkampioenskip 
skjippekistracen op 9 mei 2020 (aanvraag 
is ontvangen op 14 februari 2020).

n Kollum
• het organiseren van de Kollumerkatdagen 

van 24 april tot en met 27 april 2020 
(aanvraag is ontvangen op 14 februari 
2020).

n Kollumerzwaag
• het organiseren van De Wrotrun op 27 

april 2020 (aanvraag is ontvangen op 18 
februari 2020). 

n Munnekezijl
• Olde Dijk 2, het organiseren van 

Muntjepop op 17 april en 18 april 2020 
(aanvraag is ontvangen op 18 februari 
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 Burdaard
• aan het Sportpaad, het organiseren van 

het dorpsfeest vanaf 22 april tot en met 
27 april 2020 (besluit is verzonden op 20 
februari 2020).

n Kollum
• in de Van der Bij sporthal, het houden van 

de voorstelling: Herinneren, Herdenken 
en Bevrijding 75 jaar Kollum op 3 mei 
2020 van 14.00 uur tot 16.30 uur (besluit 
is verzonden op 20 februari 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.

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 activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Kollum
• Willem Loréweg 24, het oprichten van 

een handelsonderneming.

Ontvangen melding lozen buiten inrich-
tingen
n Anjum
• Toxopeuswei 4, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.


