
 

 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  11 maart 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

 

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: De raad krijgt informatie over het verloop van de dialoogfase (de Ferbining) van het 
  traject van de Omgevingsvisie. Het zal gaan om de uitkomsten van ‘de Oanheakker’ 
  waarmee informatie is opgehaald bij de inwoners van de gemeente over hun ideeën 
  en beelden over de fysieke leefomgeving voor de toekomst. Ook wordt de raad bijge-
  praat over de volgende stap van de Ferbining: de themabijeenkomsten die binnenkort 
  worden georganiseerd voor organisaties en betrokkenen.

It Beslút
Tijdstip:   Aansluitend aan It Petear
Onderwerp: De raad neemt onder andere besluiten over:
  - het wijzigen van het bestemmingsplan ‘Nes - Mûnewei 5’ waardoor een strook grond
    weer de bestemming ‘bedrijf’ krijgt
  - de subsidieaanvraag voor de Wadopera ‘Peter Grimes’ die in het najaar 2020 op het 
   buitendijks gebied bij Paesens-Moddergat opgevoerd gaat worden
  - de Veiligheidsagenda 2020 – 2023, ‘Mei elkoar foar feiligens’ waarmee de raad kaders 
   voor veiligheid vaststelt en prioriteiten aangeeft in de aanpak van veiligheidsproblemen

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of meer informatie wilt, 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 19 maart

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020. Op het aan-
slagbiljet vindt u het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen en de nieuwe 
WOZ-waarde. Bij de berekening van de belasting die u moet betalen, kijken wij naar 
de waarde van de woning of niet-woning (bedrijfspand) op 1 januari 2019. 

In één keer of in termijnen betalen
U kunt de gemeentebelastingen in 10 termijnen betalen. U moet dan wel gebruik-
maken van de automatische incasso. Wilt u dat? Dat kunt u snel en eenvoudig 
regelen met een doorlopende machtigingskaart of (met uw DigiD) via de website 
van de gemeente www.noardeast-fryslan.nl 
De machtigingskaart sturen wij mee met de aanslag en deze kunt u gratis aan ons 
terug sturen met de retourenvelop.

Het taxatieverslag inzien
Via de website www.mijnoverheid.nl kunt u met uw DigiD het taxatieverslag op-
vragen. In dit verslag leest u een nadere onderbouwing van de WOZ-waarde van uw 
woning of niet woning (bedrijfspand). Let op: het is belangrijk dat de aanslag op uw 
naam staat. Op deze site kunt u via de link >Wonen >WOZ-gegevens het taxatie-
verslag opvragen.

Problemen met inloggen op DigiD? En is de tenaamstelling geen ‘natuurlijk 
persoon’?
In dat geval kunt u het taxatieverslag bij de gemeente opvragen via telefoonnum-
mer (0519) 298888 of stuur een e-mail naar info@noardeast-fryslan.nl

Meer informatie op de belastingaanslag en op onze website
Hierin vindt u uitgebreide informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen 
en de waardering onroerende zaken (WOZ). Ook kunt u alle informatie nalezen op 
de gemeentelijke website: www.noardeast-fryslan.nl Komt u er niet uit of heeft u 
vragen? Dan helpen wij u graag verder. Bel dan de gemeente via (0519) 29 88 88.
 

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

Verkoop voormalig schoolgebouw Blije
De raad heeft geen problemen met de verkoop van het voormalig schoolgebouw aan 
de Farrewei 18 in Blije. Ook staat de raad positief tegenover het wijzigen van de be-
stemming van dit perceel naar ‘wonen’.

Subsidie sportvereniging De Lauwers
Het clubgebouw van sportcomplex ’t Meertenust in Munnekezijl is toe aan groot on-
derhoud en nieuwe veldverlichting. Op verzoek van Sportvereniging de Lauwers heeft 
de raad een bijdrage van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing. 

Herstructurering Bjirkehof/Kastanjehof Kollumerzwaag
Ook met de aanpak van de parkeerproblemen en wateroverlast in het gebied Bjirkehof/
Kastanjehof te Kollumerzwaag heeft de raad ingestemd. Hiervoor is een investerings-
krediet van € 195.000 beschikbaar gesteld, waaronder een bijdrage van Thús Wonen.

Voortgang Huisvesting ambtelijke organisatie en bestuur
Er komt een onderzoek naar de mogelijke plek voor een nieuwe raadszaal in Dokkum. 
Hiervoor zijn voorlopig twee locaties in beeld: de Bonifatiuskerk en een nieuwe raads-
zaal bovenop de ingang van het gemeentehuis aan de Koningstraat. Uiterlijk 1 juni a.s. 
zal het onderzoek leiden tot een voorstel aan de raad.

Moties
In de vergadering kwamen drie moties aan de orde: 
1.     Motie Lachgas: de raad heeft het college opgeroepen tot het nemen van initi-

atieven en het ontwikkelen van beleid die leiden tot een verbod op het kopen, 
verhandelen en gebruiken van lachgas in de gemeente. Na een toezegging van de 
burgemeester dat hij dit onderwerp wil bespreken bij een nieuwe APV, wordt de 
motie ingetrokken.

2.  Motie Pannakooi, Fûgellan te Dokkum: de raad heeft het college opgeroepen 
om in (de buurt van) het Fûgellân de pannakooi te herplaatsen of vergelijkbare 
speelattributen te plaatsen. 

3.     Motie Opheffen zuidelijke vaarroute: de raad heeft het college opgeroepen bij 
minister Cora van Nieuwenhuizen kenbaar te maken dat de zuidelijke vaarroute 
boven de Waddeneilanden zo’n grote bedreiging is voor de flora en fauna van het 
Waddengebied, dat deze zo snel mogelijk verboden moet worden voor schepen 
met schadelijke stoffen en containers en bij storm voor elk ander vrachtschip.

De formele en volledige besluitenlijst kunt u vinden op www.riednoardeast-fryslan.nl.

GENOMEN BESLUITEN
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Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Brantgum
• De Jister 2, het uitbreiden van de woning 

(aanvraag is ontvangen op 28 februari 
2020).

n Dokkum
• Grote Breedstraat 5, het wijzigen van de 

winkelpui en het plaatsen van reclame 
(aanvraag is ontvangen op 2 maart 2020).

• Rhoderterp 5, het bouwen van een 
woning (aanvraag is ontvangen op 4 
maart 2020).

• Rhoderterp 5, het plaatsen van een 
stacaravan voor tijdelijke bewoning 
(aanvraag is ontvangen op 5 maart 2020).

• Holwerderweg 13, het plaatsen van 
gevelreclame (aanvraag is ontvangen op 
5 maart 2020).

n Hallum
• Doniaweg 10, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 4 
maart 2020).

n Kollum
• De Weerstallen 3, het plaatsen van een 

woonunit (aanvraag is ontvangen op 28 
februari 2020).

• van Limburg Stirumweg 12, het realiseren 
van een aanbouw (aanvraag is ontvangen 
op 28 februari 2020).

n Marrum
• Lage Herenweg 2 A, het verbouwen 

en uitbreiden van de woning tot een 
levensloopwoning (aanvraag is ontvangen 
op 2 maart 2020).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 52, het plaatsen van 

een opslagruimte cq schuur (aanvraag is 
ontvangen op 2 maart 2020).

n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 6, het realiseren 

van een bietenstortplaats (aanvraag is 
ontvangen op 3 maart 2020).

n Wetsens
• Jaerlawei 1, het leggen van MS kabels 

(aanvraag is ontvangen op 4 maart 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 pro-
cedure) omgevingsvergunning
n Kollum
• Rijdstraat 4, het brandveilig gebruik van 

het pand.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 12 maart 
2020 zes weken op het gemeentehuis 
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. 

Verlengen beslistermijn omgevingsvergun-
ning
n Dokkum
• een perceel gelegen aan De Brêge, het 

tijdelijk verhuren van de grond voor 
stalling van auto's voor de verkoop.

• Havelandoweg 2, het realiseren van een 
entresolvloer.

n Moddergat
• Mokselbankwei 1, het vervangen van de 

windturbine.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
n Oosternijkerk
• De Lyts Ein 35, het realiseren van een 

appartement (besluit is verzonden op 5 
maart 2020).

De dag na verzending ligt de weigering zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Markt 30 A en 32, het verbouwen van de 

panden (besluit is verzonden op 6 maart 
2020).

n Ee
• Kriensenswei 6, het renoveren van de stal 

(besluit is verzonden op 3 maart 2020).

n Engwierum
• Mûnebuorren 20, het wijzigen van de 

kozijnen (besluit is verzonden op 3 maart 
2020).

n Holwerd
• Stasjonswei 25, het realiseren van een 

kleinschalige winkelruimte aan huis 
(besluit is verzonden op 4 maart 2020).

• Ale-Tún 1, het bouwen van een garage 
(besluit is verzonden op 6 maart 2020).

n Kollumerzwaag
• Hanenburch 4, het vergroten van de 

woning (besluit is verzonden op 4 maart 
2020).

• Koarteloane 41, het verplaatsen van de 
uitrit (besluit is verzonden op 4 maart 
2020).

n Triemen
• Triemsterloane 5, het bouwen van een 

bedrijfsloods (besluit is verzonden op 4 
maart 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Oudwoude
• Foarwei 23, het realiseren 

van logiesfuncties en een 
recreatieappartement (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
• het organiseren van een vrijmarkt en 

aanverwante festiviteiten op 27 april 
2020 (aanvraag is ontvangen op 24 
februari 2020).

• op het Tolhuispark, het organiseren van 
het Nationaal Concours Hippique op 27 
juni 2020 (aanvraag is ontvangen op 2 
maart 2020).

• in de binnenstad, het organiseren van de 
Admiraliteitsdagen van 3 september tot 
en met 6 september 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 3 maart 2020).

n Ee
• op het bedrijventerrein aan de 

Tibsterwei, het organiseren van een 
trekkerbehendigheidswedstrijd op 27 
juni 2020 (aanvraag is ontvangen op 24 
februari 2020).

n Marrum
• Ringweg 31 A, het organiseren van het 

75-jarig jubileum van VV Marrum van 1 
juli tot en met 4 juli 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 2 maart 2020).

n Nes
• op het sportveld, het organiseren van het 

dorpsfeest van 18 juni tot en met 21 juni 
2020 (aanvraag is ontvangen op 5 maart 
2020).

n Raard
• Van Kleffenswei 6 A, het organiseren van 

het Koningsweekend op 24 april en 25 
april 2020 (aanvraag is ontvangen op 5 
maart 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 door de gemeente
• het organiseren van de 74ste 

11-stedenwandeltocht van 19 mei tot en 
met 23 mei 2020 (besluit is verzonden op 
2 maart 2020).

n vanuit Burum
• het houden van een optocht van 

versierde wagens op 5 mei 2020 van 
10.30 uur tot 18.00 uur (besluit is 
verzonden op 4 maart 2020).

n Munnekezijl
• Olde Dyk 2, het organiseren van 

Muntjepop op 17 april en 18 april 2020 
(besluit is verzonden op 3 maart 2020).

n Kollum
• het organiseren van de Kollumerkatdagen 

van 24 april tot en met 27 april 2020 
(besluit is verzonden op 6 maart 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 Ee
• Kriensenswei 6, het renoveren en 

verbouwen van de stallen en het 
vervangen van de melkstal door twee 
melkrobots.

WEGWERKZAAMHEDEN OOSTERSINGEL DOKKUM

In de periode van maandag 16 maart t/m 9 april 2020 gaat de gemeente 
werkzaamheden uitvoeren aan Oostersingel in Dokkum. Het gaat om het 
gedeelte vanaf De Dam tot aan Aalsumerpoort aan de even kant vanaf huis-
nummer 4 tot huisnummer 40.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van de rijbaan.
Hiervoor is het nodig dat de bestrating wordt opgebroken.
Het opbreken gebeurt in twee delen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Stremming en omleiding
Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde ge-
deelte voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt via andere wegen 
omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven.

Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de 
voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende omlei-
dingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.

 

Kom op zaterdag 14 maart om 9.00 uur naar het havengebouw van  
jachthaven ‘De Rijd’ in Kollum en help de omgeving vrij te maken  
van zwerfafval. Iedereen is welkom, aanmelden vooraf is niet nodig. 
Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar. Na afloop is er soep en broodjes.

Watersportvereniging Kollum en Vogelwacht Kollum organiseren deze opschoon-
dag in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân. Wethouder Engbert 
van Esch geeft om 9.00 uur het startsein voor deze opschoonactie van de open-
bare ruimte in en rond Kollum.

Doel
Het doel van deze dag is om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen, ook al 
is dit van een ander. Het geeft een positief gevoel en wanneer tien procent van de 
burgers dit regelmatig doet, dan verdwijnt het zwerfafval als sneeuw voor de zon.

Meer informatie
De gemeente zorgt voor grijpers en vuilniszakken en haalt de volle zakken op langs 
de routes. U hoeft dus niet ver te slepen met het afval. Voor informatie over en 
ondersteuning van acties binnen de gemeente kunt u contact opnemen met Henk 
de Bruyn van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Opschoondag in en om kollum



GEVOLGEN DOOR HEVIGE REGENVAL?
Denk mee over ons rioleringsplan!

Ervaart u al gevolgen door hevige regenval? We willen dit graag weten voor het nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat gaat over onze taken voor het afvoeren van 
afvalwater, hemelwater en grondwater. Via een korte vragenlijst komen we graag te 
weten wat uw ervaringen zijn en (ideeën over) maatregelen. Zo kunnen we het beleid 
daar zoveel mogelijk op afstemmen.

Meedenken? Vul de enquête in!
Ga naar: www.noardeast-fryslan.nl/riolering-en-klimaat 

Alvast bedankt voor uw hulp!

 
Voor onze teams in Kollum, Dokkum, 
Ferwert en Ternaard zoeken wij vijf  
medewerkers wijkbeheer met groene 
vingers. 

Ben jij de nieuwe collega die gelijkwaar-
digheid van mensen belangrijk vindt en 
kan werken vanuit vertrouwen, verbin-
ding en collegialiteit? Dan nodigen we 
je van harte uit om te solliciteren via 
werkeninfriesland.nl (zoekterm: mede-
werkers wijkbeheer).

medewerkers wijkbeheer gezocht
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