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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 6 april 2022

Vergunningen

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning
n Aalsum
• Stinstrawei 1, het plaatsen van een 

mestsilo (aanvraag is ontvangen 25 
maart 2022).

n Anjum
• Feart 9, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets inzake het houden van 
schapen (aanvraag is ontvangen op 24 
maart 2022).

n Blije
• Horneweg 20, het plaatsen van een 

windmolen (aanvraag is ontvangen op 
23 maart 2022).

n Burum
• perceel naast Toutenburgstraat 2, het 

plaatsen van een pannakooi (aanvraag is 
ontvangen op 21 maart 2022).

n Dokkum
• Hogedijken 38, Beurtvaart 19, 21, 23, 

25, 27, 29 en 31, het realiseren van 
extra opslag en bedrijf units (aanvraag is 
ontvangen op 22 maart 2022).

• Keppelstraat 29, 29 A, 29 B, 29 C, 
29 D en 29 E, het realiseren van vijf 
studio's en een werkruimte (aanvraag is 
ontvangen op 24 maart 2022).

n Ee
• Humaldawei 21, het herbouwen van het 

bijgebouw en veranderen van interne 
functies (aanvraag is ontvangen op 21 
maart 2022).

• Bernhardstrjitte 10, het bouwen van een 
bijgebouw aan de woning (aanvraag is 
ontvangen op 24 maart 2022).

n Hallum
• Doniaweg 53 A, het bouwen van een 

fietsenberging (aanvraag is ontvangen 
op 28 maart 2022).

n Holwerd
• Hegebuorren 25, het plaatsen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op 26 
maart 2022).

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 15 E, het brandveilig 

in gebruik nemen van het gebouw 
(aanvraag is ontvangen op 26 maart 
2022).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 47, het plaatsen van 

zonnepanelen op het perceel (aanvraag 
is ontvangen op 26 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
De gemeente is van plan om een omge-
vingsvergunning (uitgebreid) te verlenen. 
De vergunning is aangevraagd voor:
n Dokkum
• Hoogstraat 28 en 30, het verbouwen 

van twee monumentale panden, het 
vernieuwen van de achterbouw en 
het aanbrengen van appartementen 
(ontwerpbesluit is verzonden op 6 april 
2022).

Wij hebben het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning met bijbehorende stukken van 6 

tot 18 april 2022 ter inzage gelegd. Tijdens 
deze termijn is een ieder in de gelegenheid 
gesteld zijn of haar zienswijzen naar voren 
te brengen over dit ontwerpbesluit. 

Wilt u reageren op de vergunning die de 
gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van plan is 
te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbe-
sluit. U kunt tot 6 weken na het verzen-
den van het ontwerpbesluit mondeling of 
schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. 
Dit heet “het indienen van een zienswijze”. 
In deze periode kunt u ook de documenten 
met informatie over het ontwerpbesluit in 
het gemeentehuis bekijken (op afspraak). 
De gemeente bekijkt alle reacties bij het 
nemen van een definitief besluit. Wanneer 
u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt 
u later ook niet reageren op het definitieve 
besluit.

Ontwerpbesluit archeologisch monu-
ment
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voornemens is een vergunning 
archeologisch monument te verlenen:
n Aalsum
• Mockamawei 11 (op het perceel 

met de kadastrale aanduiding 
gemeente Ee, sectie G, nummer 
654), (Rijksmonumentnummer 
45892), voor het realiseren van een 
mantelzorgwoning.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donderdag 7 
april 2022 zes weken op het gemeentehuis 
te Damwâld ter inzage. Als inzage op het 
gemeentehuis geen optie is, kunt u via 
(0519) 29 88 88 (optie 2) contact opnemen 
en wordt een kopie van het ontwerpbe-
sluit opgestuurd via de e-mail of per post. 
Een ieder kan gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen. Dit betekent dat u 
uw mening of reactie kunt geven over het 
opgestelde ontwerpbesluit.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• Oostmahorn 8, het legaliseren van een 

dakkapel aan de achterzijde van de 
woning (besluit is verzonden op 1 april 
2022).

n Dokkum
• Talmastraat 1, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 31 
maart 2022).

n Hallum
• Noordermiedweg 13, het realiseren 

van een nieuwe ligboxenstal (besluit is 
verzonden op 29 maart 2022).

• Doniaweg 41, het uitbreiden van het 
bedrijfspand (besluit is verzonden op 29 
maart 2022).

n Kollum
• Tolhuis 2, het plaatsen van een overkap-

ping (besluit verzonden op 1 april 2022).
n Marrum
• Nieuweweg 19, het plaatsen van een 

chemische luchtwasser (bestaande hal) 
en een gebouw over de vaste mestinvoer 
(besluit is verzonden op 1 april 2022).

n Ternaard
• Riedhússtrjitte 24, het veranderen van 

de uitweg (besluit is verzonden op 30 
maart 2022).

n Wierum

• Ternaarderwei 9, het plaatsen van stalen 
liggers (besluit is verzonden op 29 maart 
2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen wor-
den teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, vragen 
de start van de activiteiten tegen te hou-
den voordat de gemeente een besluit heeft 
genomen over uw bezwaar. Dit heet het 
indienen van een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening. Dit kan schriftelijk of online 
via de website van de rechtbank. Voor meer 
informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit 
kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33. U moet voor het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening een 
bedrag aan de rechtbank betalen.

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat betekent 
dat je zonder een omgevingsvergunning de 
werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Kollum
• Zwanebloem 2, het bouwen van een 

schuur met overkapping.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda is 
te vinden op www.noardeast-fryslan.nl.

Verleende vergunning wegafsluiting
n Blije
• Voorstraat, ter hoogte van de Sint 

Nicolaaskerk, het afsluiten van de weg 
op donderdag 7 april van 07.30 tot 18.00 
uur  (besluit is verzonden op 30 april).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Metslawier
• perceel tegenover De Oerslach 2 A, het 

organiseren van een klein dorpsfeest op 
21 mei 2022 (aanvraag is ontvangen op 
24 maart 2022).

n Westergeest
• Eelke Meinertswei 33, het organiseren 

van het Slingeraap Festival op 11 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 23 
maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

Voornemen tot verlenen van een evene-
mentenvergunning
n Dokkum en Holwerd
• Beursplein de Markt en Ljouwerterdyk, 

het organiseren van activiteiten 
(culturele of muzikale act) op de 
controlepost tijdens de passage van de 
deelnemers aan de Fietselfstedentocht 
op 6 juni 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 4 februari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
 
Verleende evenementenvergunning
n Dokkum en Holwerd
• Beursplein de Markt en Ljouwerterdyk, 

het organiseren van activiteiten 
(culturele of muzikale act) op de 
controlepost tijdens de passage van de 

deelnemers aan de Fietselfstedentocht 
op 6 juni 2022 (besluit is verzonden op 1 
april 2022).

n Ferwert
• op de Hegebeintumerdyk, Hoofdstraat 

en Vrijhof, het houden van een 
zeepkistenrace (besluit is verzonden 30 
maart 2022).

n Metslawier
• perceel tegenover De Oerslach 2 A, het 

organiseren van een klein dorpsfeest op 
21 mei 2022 (besluit is verzonden op 4 
april 2022).

n Oudwoude
• de Wygeast 14 (parkeerterrein MFC), 

het houden van een timmerdoarp met 
barbecue na afloop op 18 juli 2022 
tot en met 20 juli 2022 (besluit is 
verzonden op 31 maart 2022).

n Westergeest
• op de Eelke Meinertswei (tussen num-

mer 20 en 33), het organiseren van 
do den  herdenking op 4 mei, jaarlijks van 
19.15 uur tot 20.30 uur (voor onbepaalde 
tijd) (besluit verzonden 25 maart 2022).

• Eelke Meinertswei 33 (terrein MFC 
De Tredder), het organiseren van het 
Slingeraap Festival op 11 juni 2022 
van 15.00 uur tot 02.00 uur (besluit is 
verzonden op 1 april 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een mel-
ding aan de gemeente mogen worden door-
gegeven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via telefoonnum-
mer  (0519) 29 88 88.

CONTACT
  

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 Maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur
 Vrijdag: 8.30-12.00 uur
 WhatsApp: (06) 120 830 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  De gemeente Noardeast-Fryslân heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband met 
het coronavirus. 

 

Een bezoek aan het gemeentehuis is 
 alleen nog in Dokkum op afspraak  mogelijk. 
Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van uw 
komst, neem dan contact op met de ge-
meente. De gemeentehuizen in Kollum en  
Ferwert zijn tot nader order gesloten.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 n Ferwert Kleasterwei 41 
 n Kollum Trekweg 1 A  
 Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur 
 Zaterdag  9.00 - 11.00 uur

 n Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 16.30 uur
 Zaterdag 9.00 - 12.30 uur

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN  
OP AFSPRAAK VIA DE WEBSITE 
OF VIA (0519) 29 88 88
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Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voorne-
mens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de 
activiteit “strijd regels ruimtelijke ordening” ten behoeve van het vestigen van een 
woning en recreatie-appartementen in de voormalige zuivelfabriek op het perceel 
Moarsterwei 14 te Lioessens.

Terinzagelegging
De ontwerp omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 
donderdag 7 april 2022 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. U kunt de ontwerp omgevingsver-
gunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet 
raadplegen op www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage.

Zienswijze
Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voor-
keur schriftelijk, kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en  
Hanthavenjen, telefoonnummer (0519) 29 88 88. 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
MOARSTERWEI 14 TE LIOESSENS

 

Op donderdag 14 april 2022, vanaf 15.15 uur, komt de Algemene Kamer van de 
Adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op: https://www.noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-
bezwaarschriften-noardeast-fryslan. 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Noardeast-
Fryslân, team JS (0519) 29 88 88. Wilt u een hoorzitting bijwonen dan kunt u dat 
doorgeven per mail info@noardeast-fryslan.nl of op bovenstaande telefoonnummer 
t.a.v. team Juridyske Saken.

VERGADERING ALGEMENE KAMER  
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

 BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP
VAN GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende 
groenstroken te verkopen: 
• Fonteinstrjitte 41 te Holwerd, kadastrale gem. Holwerd, sectie A, nr 4827 circa 180m2.
• Fonteinstrjitte 43 te Holwerd, kadastrale gem. Holwerd, sectie A, nr 4827 circa 180m2.
•  Van Harinxmastrjitte 7 te Ternaard, kadastrale gem. Holwerd, sectie G, nr 1084 (ged) 

circa 30 m2.

De gemeente neemt een wachttijd van 20 dagen in acht voordat er een 
koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode is er de mogelijkheid om 
gemotiveerd aan te geven dat er belangstelling bestaat voor de bovenstaande 
onroerende zaken. Mochten zich meerdere gegadigden hebben gemeld, dan wordt 
door de gemeente een objectieve, toetsbare en redelijke criteria gehanteerd alvorens 
de koper wordt geselecteerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen 
met de afdeling Vastgoed en Grondzaken via het telefoonnummer (0519) 29 88 88 of 
via e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Hallum
• Noordermiedweg 13, het veranderen van 

de inrichting. 

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekijken 
(op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu 
nog niet reageren. 
Heeft u vragen over de aanvraag van 
de vergunning dan kunt u nu alvast de 
aanvraag bekijken (op afspraak) en hier-
over vragen stellen. Belt u hiervoor met de 

gemeente via telefoonnummer (0519) 29 
88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten weten 
dat u het niet eens bent met de vergun-
ning. Dit heet bezwaar maken. U kunt 
bezwaar maken als de vergunning tegen 
uw belangen ingaat. In deze periode kunt u 
ook de documenten met informatie over de 
vergunning in het gemeentehuis bekijken 
(op afspraak). Bezoek voor de openingstij-
den en het adres van het gemeentehuis de 
website van de gemeente. Voor informatie 
over het bekijken van de documenten of 
andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via  
telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 SUBSIDIEPLAFONDS OPENSTELLING SUBSI-
DIEREGELING VERSNELLINGSAGENDA

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel 
en de provincie Fryslân werken samen met ondernemers en onderwijsinstellingen 
aan een Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-Fryslân. Ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een 
project wat bijdraagt aan de doelstellingen van één van de programma’s van de 
Versnellingsagenda. Deze programma’s zijn Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en 
ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2’ wordt 
opengesteld van 18 april t/m 31 mei 2022. De subsidieplafonds voor het aanvragen 
van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn voor deze openstelling vastgesteld op:

• Voor programma 1 Onderwijs en arbeidsmarkt:  € 1.750.000,-
• Voor programma 2 Innovatie en ondernemerschap:  € 2.500.000,-
• Voor programma 3 Regionale samenwerking en marketing: € 1.000.000,-

Alle subsidieaanvragen die in de periode van 18 april t/m 31 mei worden ingediend, 
worden beoordeeld en gerangschikt. De best beoordeelde projecten komen het 
eerst voor subsidie in aanmerking, totdat het subsidieplafond voor het betreffende 
programma is bereikt. Meer informatie over de Versnellingsagenda en deze 
subsidieregeling is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl/versnellingsagenda-
noordoost-fryslan.

Heeft u een idee voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen van de 
Versnellingsagenda? 
Neem dan eens contact op met Stichting Qop (www.qop.nl). De medewerkers 
van Qop kijken of uw idee past binnen een van de programma’s van de 
Versnellingsagenda en kunnen u adviseren bij de uitwerking van uw idee.

  
RIEDSFERGADERING 
WOANSDEI 13 APRIL

De ried komt by inoar yn ‘e riedsseal yn Kollum, Van Limburg Stirumwei 18.  
Publyk is fan herte wolkom. De fergadering kin jo ek folgje fia: 
• Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 by Kabelnoord,  

TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 by Ziggo.
• Stream op www.rtvnof.nl.
• Fia de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl – hjir kin jo ek de  

aginda en stikken fine.

WOANSDEI 13 APRIL (Riedsseal Kollum) 
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerpen :  De ried nimt û.o. besluten oer:

-  Vaststellen bestemmingsplan Zeedijk 13 A Ferwert 
Voormalig kantoor Rijkswaterstaat krijgt een woonbestemming.

-  Vaststelling bestemmingsplan Brongersmaweg 10 Kollumerpomp 
Sloop en herbouw van een woning.

-  Vaststelling bestemmingsplan Wâlddyk 5 Westergeest 
Uitbreiding loonbedrijf en bouw van een nieuwe loods.

-  Wijziging verordening onroerendezaakbelastingen 2022 
Verlaging tarief OZB door de sterke waardestijging van woningen.

Wolle jo ynsprekke of mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de riedsgriffier, 
dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77,  s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

 

De “Great Escape Caravan Tour” komt naar Noardeast-Fryslân 
In en om de Caravan kunnen mensen ervaren hoe het voelt om moeite te hebben 
met lezen, schrijven en rekenen. De caravan zelf is een gratis Escape Room waarin 
deelnemers verschillende uitdagingen moeten voltooien om te kunnen “ontsnap-
pen”. Bij de caravan zijn mensen van verschillende organisaties aanwezig om vragen 
te beantwoorden en informatie te geven. Bijvoorbeeld over waar en hoe mensen 
zich kunnen aanmelden voor (gratis) taallessen of als taalvrijwilliger. Ook is er infor-
matie beschikbaar over het taalvriendelijker maken van een bedrijf of het bespreek-
baar maken van laaggeletterdheid op de werkvloer.
∏ Op 11 april staat de Caravan van 13.00 tot 16.00 uur op de Bargemerk in Dokkum.

ESCAPECARAVAN: AANDACHT VOOR  
LAAGGELETTERDHEID

  

IT BESLÚT 28 MAART 2022 

Rechtmatigheid verkiezingen + toelaten nieuwe leden raad
De raad heeft besloten:
1. Dat de op 14, 15 en 16 maart 2022 gehouden verkiezingen voor de raad van de 

gemeente Noardeast-Fryslân rechtmatig zijn verlopen.
2. Tot toelating van de benoemd verklaarden als lid van de raad van de gemeente 

Noardeast-Fryslân.

Yn dizze gearkomste hat de ried ôfskie naam fan de folgende riedsleden dy’t net 
werom komme: 
Dhr. A.R. van der Aar (VVD), dhr. W.A. van der Bent (CDA), mw. T. Bosgraaf-de Jong 
(FNP), dhr. L. Folkertsma (FNP), dhr. F.J. Klaver (CDA), mw. J.M. Klinkenberg-Franken 
(Actief Lokaal), mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA), dhr. J.J. van der Tol (Christen-
Unie), dhr. W. van der Veen (CDA), dhr. B. Visser (VVD), dhr. J.W. de Vries (CDA) en 
mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (Gemeentebelangen).   

IT BESLÚT 30 MAART 2022

Yn dizze ried binne de folgjende 29 riedsleden ynstallearre troch it ôflizzen fan 
de eed of belofte: 
Dhr. P.L. Braaksma (Gemeentebelangen), dhr. A.A. Buwalda (FNP), dhr. J. Dekkema 
(ChristenUnie), mw. B.B. van Dellen (FNP), mw. D. Ferwerda-Havenga (VVD), dhr. 
H.S. Halbersma (CDA), dhr. K. de Jager (ChristenUnie), mw. L.J. Jouta (FNP), dhr. 
S. Keizer (S!N), dhr. D. Kooistra (CDA), dhr. A. Koonstra (FNP), dhr. J.H. Lammering 
(PvdA), mw. M. van der Meij-Baron (S!N), mw. F. Meindertsma (FNP), dhr. K.C. Mer-
kus (S!N), dhr. D. van der Meulen (ChristenUnie), dhr. J.J. Postema (FNP), dhr. J.D. 
van der Schaaf (FNP), mw. G.T. Schaafstal (PvdA), mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga 
(CDA), dhr. L. Sijtsma (CDA), mw. R. Slijver (S!N), dhr. A.J. Soepboer (FNP), mw. M. 
van der Staal (S!N), dhr. J. Talsma (BVNL), dhr. R.J. Torensma (S!N), mw. E. Vellinga-
Zeilstra (ChristenUnie), dhr. S.J. Vogelzang (BVNL), dhr. J.D. de Vries (S!N). 

Mear ynformaasje oer en fan de ried fine jo op www.riednoardeast-fryslan.nl.

GENOMEN BESLUITEN GEMEENTERAAD


