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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 25 mei 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
• Hantumerwei 59, het verbouwen van 

de boerderij (aanvraag is ontvangen op 
12 mei 2022). 

n Anjum
• De Singel 28 A, het uitbreiden van het 

aantal camperplaatsen (aanvraag is 
ontvangen op 4 mei 2022).

n Dokkum
• Vleesmarkt 21, het schilderen van 

de woning en aanbrengen van een 
schoorsteen (aanvraag is ontvangen op 
3 mei 2022).

• op de hoek van de Hanspoort en 
Hogepol, het plaatsen van een 
informatiezuil op het Sonnemapleintje 
(aanvraag is ontvangen op 5 mei 2022).

n Engwierum
• Tempelsteed 1, het realiseren van een 

zorgboerderij, boerderijwinkel en kassen 
(aanvraag is ontvangen op 16 mei 2022).

n Ferwert
• Kleasterwei 29, het bouwen van een 

schuur (aanvraag is ontvangen op 4 mei 
2022). 

n Hallum
• Vijfhuisterdijk 19, het plaatsen van een 

kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 
op 10 mei 2022).

• Kelnersweg 6, het plaatsen van een 
sleufsilo en een paardenbak (aanvraag is 
ontvangen op 10 mei 2022). 

n Hantumhuizen
• Wierumerwei 18, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 
15 meter (aanvraag is ontvangen op 
11 mei 2022). 

n Hegebeintum
• Underom 15, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 
15 meter (aanvraag is ontvangen op 
12 mei 2022). 

n Hiaure
• De Wylgen 5, het plaatsen van een 

windmolen (aanvraag is ontvangen op 
11 mei 2022). 

n Holwerd
• Miedwei 6, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 
15 meter (aanvraag is ontvangen op 
11 mei 2022). 

n Reitsum
• Flieterpsterdyk 28, het realiseren van 

een wagenberging stalling (aanvraag is 
ontvangen op 5 mei 2022).

n Warfstermolen
• Gruytsweg 17, het vervangen van de 

dakkapel en deels verwijderen van het 
dak aan de achterzijde van de woning 
(aanvraag is ontvangen op 9 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
De beslistermijn van de navolgende aan-
vraag (uitgebreide) omgevings vergunning 
wordt verlengd met een termijn van 
6 weken.

Het betreft de aanvraag:
n Anjum
• De Singel 10 A, het bouwen van een 

woning (brief verlenging is verstuurd op 
17 mei 2022).

• Feart 9, beperkte milieutoets inzake het 
houden van schapen (brief verlenging is 
verstuurd op 17 mei 2022).

n Burum
• perceel naast Toutenburgstraat 2, 

het plaatsen van een pannakooi (brief 
verlenging is verstuurd op 19 mei 2022).

n Dokkum
• Leppa 20, het bouwen van een woning 

(brief verlenging is verstuurd op 19 mei 
2022).

n Holwerd
• Ternaarderdyk 4 A, het verplaatsen van 

een groen gas installatie (brief verlenging 
is verstuurd op 20 mei 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Dokkum
• Learmûne 18, het realiseren van een 

aanbouw (besluit is verzonden op 17 mei 
2022).

• Leppa 25, het bouwen van een woning 
met bijgebouw (besluit is verzonden op 
17 mei 2022). 

• Boterstraat 3 en 5, het plaatsen van 
zonnepanelen (besluit is verzonden op 
19 mei 2022).

• Hendoweg 12, het verbreden van de 
uitweg  (besluit is verzonden op 19 mei 
2022).

• Leppa 20, het tijdelijk plaatsen van een 
woonunit (besluit is verzonden op 20 mei 
2022).

n Ferwert
• Camminghastrjitte 19, het renoveren van 

het dak (besluit is verzonden op 17 mei 
2022).

n Hallum
• Doniaweg 53 A, het bouwen van een 

fietsenberging (besluit is verzonden op 
16 mei 2022).

n Oosternijkerk
• Doktersfiif 22, het verbouwen van het 

dorpshuis (besluit is verzonden op 17 mei 
2022).

n Oudwoude
• Pastorijehôf 18, het uitbreiden van de 

garage (besluit is verzonden op 16 mei 
2022).

• Allemawei 5, het realiseren van een 
kleinschalige theetuin (besluit is 
verzonden op 18 mei 2022).

n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 

loodsen (besluit is verzonden op 18 mei 
2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen 
worden teruggedraaid, dan kunt u de 
rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen, vragen de start van de 
activiteiten tegen te houden voordat de 
gemeente een besluit heeft genomen over 
uw bezwaar. Dit heet het indienen van een 
verzoek om een voorlopige 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Dokkum
• Hoogstraat 28 en 30, het verbouwen 

van twee monumentale panden, het 
vernieuwen van de achterbouw en het 
aanbrengen van appartementen (besluit 
is verzonden op 19 mei 2022).

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Zie (***)

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat bete-
kent dat je zonder een omgevingsvergun-
ning de werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Kollumerzwaag 
• Foarwei 9, het vervangen van de garage.

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

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Augsbuurt
• Lutjewoude 1, het organiseren van 

Wâldpyktreffen op 27 augustus 2022 
(aanvraag is ontvangen op 13 mei 2022).

n Ee
• Stienfeksterwei 11, het organiseren van 

Kleintje dorpsfeest Ee van 30 juni t/m 
3 juli 2022 (aanvraag is ontvangen op 
8 mei 2022).

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 15 E, het organiseren 

van Feestweek Kollumerpomp 2022 
van 16 tot en met 21 augustus 2022 
(aanvraag is ontvangen op 6 mei 2022).

n Reitsum
• nabij Flieterpsterdyk 10, het organiseren 

van Kleintje dorpsfeest op 15 en 16 juli 
2022 (aanvraag is ontvangen op 10 mei 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Burdaard
• aan de Hikkaardersdyk, het organiseren 

van de 12e Truckfestival Burdaard op 
17 en 18 juni 2022 (besluit is verzonden 
op 18 mei 2022).

n Engwierum
• aan de Lytse Wei, het organiseren van 

een klein dorpsfeest op 25 juni 2022 
(besluit is verzonden op 19 mei 2022).

n Oudwoude
• Swartewei 1, het houden van een 

Doarpsdei (besluit is verzonden op 18 mei 
2022).

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

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.

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekij-
ken (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 hierover vragen stellen. Belt 
u hiervoor met de gemeente via (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 
openingstijden en het adres van het ge-
meentehuis de website van de gemeente. 
Voor informatie over het bekijken van de 
documenten of andere vragen kunt u ook 
bellen. Dit kan via (0519) 29 88 88.

(***) Deze beslissing van de gemeente 
ligt met ingang van donderdag 26 mei 
2022 6 weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Deze 
beslissing is voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
Indien u het hier niet mee eens bent en 
u bent belanghebbende dan kunt u een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor 
meer informatie kunt u de rechtbank bel-
len. Dit kan via (088) 361 13 33.

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

  Het gemeentehuis is alleen open op af-
spraak. U kunt een afspraak maken via de 
website of via telefoonnummer (0519) 29 
88 88

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

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).
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WIJZIGING AFVALINZAMELING 
I.V.M. HEMELVAARTSDAG

I.v.m. Hemelvaartsdag wordt uw groene container op zaterdag 28 mei geleegd. De 
containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van 
de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's. Bied de containers 
altijd in setjes van 2 aan, met 30 cm ruimte tussen de setjes. De milieustraten zijn 
gesloten op Hemelvaartsdag en geopend vrijdag 27 mei. 

 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

Op de volgende dagen is het gemeentehuis gesloten
• Hemelvaartsdag 26 mei
• Vrijdag 27 mei
• Pinkstermaandag 6 juni 

Vrijdag 27 mei geldt een aangepaste telefonische bereikbaarheid
Het gemeentehuis is deze dag gesloten voor alle afdelingen, maar let op: voor het 
gebiedsteam jeugd hebben wij in geval van spoed een aangepaste telefonische 
bereikbaarheid. Heeft u een vraag aan het gebiedsteam met betrekking tot 
Jeugdzorg en kan het niet wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u 
bellen naar (0519) 29 88 88, optie 1.

Verder geldt voor calamiteiten buiten openingstijden het volgende
Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende 
werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:
• Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het 

volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
• Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving 

opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat 
in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer:  
(06) 515 107 75.

• Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact 
opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345.

 
BIJEENKOMST DORPSFEESTEN MET  
VERSIERDE WAGENS / OPTOCHTEN

De gemeente organiseert op dinsdag 7 juni vanaf 19.30 uur een bijeenkomst over de 
versierde wagens optochten in onze gemeente. Wij krijgen af en toe vragen over de 
wet- en regelgeving rondom deze optochten. Wat zijn de afmetingen van de versierde 
wagens? Hoe wordt er omgegaan met alcohol op de feestwagens? Wat is de taak/rol 
van de gemeente en van de organisatie? Waar lopen organisatoren tegen aan? Wat 
gaat goed?

We gaan graag met elkaar hierover in gesprek en nodigen jullie van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis in Dokkum. 
Aanmelden kan t/m 6 juni via m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.

 
BESTEMMINGSPLAN EE - DE SKEPERIJ 
VASTGESTELD

Op 12 mei 2022 heeft de raad van 
de gemeente Noardeast-Fryslân het 
bestemmingsplan Ee - De Skeperij 
gewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.
BpEeSkeperij-VA01).  

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan De 
Skeperij en Skieppereed te EE, met de 
kadastrale nummers gemeente EEX00, 
sectie C, nummers 1934 en 1935, tussen 
de woningen De Skeperij 2 en 20 en 
het braakliggende terrein hierachter, 
nummer 1937.

Doel bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het 
mogelijk om op de kadastrale percelen 
nummers 1934 en 1935 twee vrijstaande 
woningen te bouwen om de leefbaarheid 
te bevorderen. Op de percelen 1934, 
1935 en 1937 wordt gelijktijdig de 
resterende bouwmogelijkheid voor 
negen woningen verwijderd. Het 
laatstgenoemde perceel wordt deels 
ingericht als tuin bij de woningen.
Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
De volgende wijzigingen zijn 
aangebracht in het bestemmingsplan. 
De dubbelbestemming waarde-
archeologie is toegevoegd op de 
plankaart met bijbehorende regels.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het 
einde van de beroepstermijn bekijken 
in het gemeentehuis, Koningstraat 13 

te Dokkum. U kunt daarvoor 
telefonisch een afspraak maken, via 
telefoonnummer (0519) 29 88 88.
U kunt het bestemmingsplan ook 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
NL.IMRO.1970.BpEeSkeperij-VA01.

Wilt u reageren?
Tot en met 7 juli 2022 kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag). 

Niet iedereen mag beroep instellen
U mag alleen beroep instellen: 
• als u direct te maken krijgt met 

de gevolgen van dit besluit (een 
belanghebbende bent), of

• als u geen belanghebbende bent 
maar wel op tijd een reactie 
heeft gegeven (zienswijze) op het 
ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen. 
Voor meer informatie over de 
beroepsprocedure en voorlopige 
voorziening, kunt u kijken op: 
www.raadvanstate.nl/
bestuursrechtspraak.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het team 
Romte, via telefoonnummer  
(0519) 29 88 88.

 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ANJUM 
WOONBESTEMMING BUORFINNE 3, 7 EN 9

Tot en met woensdag 6 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonbestemming Buorfinne 3, 7 en 9 Anjum’ ter inzage.

Buorfinne 3, 7 en 9 in Anjum zijn drie vrijstaande woningen. Oorspronkelijk zijn ze 
bestemd als woon-/werklocatie, maar tegenwoordig zijn ze alleen in gebruik als 
woning. Een woonbestemming past daar beter bij dan de bedrijfsbestemming die ze 
nog steeds hebben. Dit nieuwe bestemmingsplan voorziet in zo’n woonbestemming. 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot en met woensdag 6 juli 2022 bekijken in het 
gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een 
afspraak maken, via telefoonnummer (0519) 29 88 88. U kunt het bestemmingsplan 
ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1970.BpAjBuorfinne379-
ON01).

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met woensdag 6 juli 2022 schriftelijk indienen bij 
de gemeenteraad, postbus 13, 9290 AA Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. 
Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het team Romte, via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

  

IT BESLÚT 12 MAAIE 2022 

Financiële stukken Recreatieschap Marrekrite
De raad heeft besloten kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de concept 
begroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2024-2026 van Recreatieschap 
Marrekrite en geen zienswijze in te dienen.

Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân 
De raad heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 
2021, de eerste begrotingswijziging voor 2022 en de programmabegroting voor 2023 
van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijze in te dienen over deze jaarstuk-
ken.

Ontwerpbegroting FUMO 2023
De raad heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een ziens-
wijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023 en het structurele effect van 
de ontwerpbegroting FUMO 2023 mee te nemen bij het opstellen van de Perspec-
tiefnota 2023.

Begroting 2022 onderwijsgroep Elan
De raad heeft de begroting 2022 van de Elan Onderwijsgroep goedgekeurd.

Vaststellen bestemmingsplan Ee De Skeperij
De raad heeft besloten het bestemmingsplan “EE- De Skeperij” bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.1970.
BpEeSkeperij-VA01 met de bijbehorende bestanden conform voorstel gewijzigd vast 
te stellen..

IT BESLÚT 19 MAAIE 2022

Ofskie wethâlders
De ried hat ôfskie naam fan de wethâlders T. Berends, J. Boerema, F. Breeuwsma, 
E. Hanemaaijer en J.D. de Vries. 

Benoemen wethâlders
De ried heeft besloten:
n  Kennis te nemen van het lokaal akkoord “Ferbûn mei de mienskip” voor de 

gemeente Noardeast-Fryslân 2022-2026 van FNP, S!N en Gemeentebelangen 
Noardeast-Fryslân. 

n  Te kiezen en te benoemen tot wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân: 
a. De heer A.J. Soepboer, Nijewier, met een tijdsbestedingsnorm van 100%; 
b. De heer A. Koonstra, Sweagerbosk, met een tijdsbestedingsnorm van 100%;  
c. De heer J.D. de Vries, Dokkum, met een tijdsbestedingsnorm van 100%;  
d. De heer S. Keizer, De Trieme, met een tijdsbestedingsnorm van 75%;  
e. De heer P.L. Braaksma, Eastrum, met een tijdsbestedingsnorm van 75%. 

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

GENOMEN BESLUITEN GEMEENTERAAD
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RIEDSFERGADERINGEN
2 EN 9 JUNY 2022

TONGERSDEI 2 JUNY
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerpen :   Woonprogrammering 

De raad wordt in brede zin geïnformeerd over de 
woningbouwopgave in Noardeast-Fryslân. We blikken kort terug 
op de totstandkoming van het experiment met de provincie en de 
flexibele woningbouwprogrammering. Daarnaast kijken we vooruit, 
hierin staat de projectmatige aanpak om de woningbouwopgave te 
versnellen centraal. 
 
Uitvoeringskrediet centrale huisvesting 
De gemeenteraad heeft in 2021 besloten centralisatie van de 
huisvesting van de organisatie te realiseren. Het gereedmaken van 
gebouwdeel C (gebouw met de publieke balie) in Dokkum is de 
eerste stap. De raad wordt over deze stap nader geïnformeerd. 

It Debat
Tiidstip  :  ± 20.30 oere
Underwerpen :   De raad gaat in debat over voor- en nadelen bomenverordening en  

grenzen bebouwde kom Wet Natuurbescherming.

Wolle jo mear ynformaasje of ynsprekke oer in ûnderwerp, 
nim dan kontakt op mei de adjunkt-riedsgriffier, frou S. Kooistra,  
(0519) 29 88 02, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

TONGERSDEI 9 JUNY
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerp :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Dokwurk - Begroting 2023 
- Hûs en Hiem - Jaarverslag 2021 en Begroting 2023  
- Jobinder - Geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023 
- Bomenverordening en grenzen bebouwde kom Wet 
   Natuurbescherming 
- Huur pand Dokwurk Kollum 
- Uitvoeringskrediet centrale huisvesting Dokkum

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

* 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.
   ◊  De livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

De aginda en stikken kin jo fine op www.riednoardeast-fryslan.nl.


