
Houd de wegen vrij voor  hulpdiensten.

Zorg er voor dat de hulpdiensten OVERAL altijd

langs kunnen, zodat zij iN noodsituaties ook

jouw beppe of heit kunnen redden.

Geen vuur dichtbij bebouwing of op kruisingen!

SCHADE?

CARBID
SCHIETEN
06:00 TOT 22:00 UUR 

FIKKIE
STOKEN
IN TONNEN

VUURWERK

 18:00 TOT 02:00 UUR

jaarwisseling '22 '23

Alles wat vernield wordt, moet ook
weer hersteld worden: en dat betalen
we als inwoners met z’n allen. Dus wees
verstandig en voorkom schade! Spreek
elkaar er ook op aan.

OPRUIMEN
1 JANUARI
Wordt gewaardeerd!

Check welk vuurwerk legaal mag worden afgestoken.

MAG gewoon 

Geweld tegen hulpverlenerS                                                         
                         

wordt niet getolereerd.

maak lol

Vreugdevuren mogen alleen op de  aangewezen plekken 
in Burdaard, Ferwert, Reitsum, Hantum en Metslawier.

Met toestemming van de gemeente

Houd rekening met elkaar op straat,

omwonenden en de rest van de omgeving.

Mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Noardeast-Fryslân.

Alvast bedankt!

Loopt het uit de hand? 

Ga direct weg en volg de aanwijzingen van 

de politie op, zo voorkom je dat de avond

vervelend afloopt.

oud en nieuw
dat houden we toch
gewoon leuk?!

MAG gewoon 

MAG gewoon, 
maar niet overal

Gewoon doen!
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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 28 december 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 Blije
• Voorstraat 24, het tijdelijk plaatsen van 

een woonunit (aanvraag is ontvangen op 
13 december 2022).

n Dokkum
• Hantumerweg 14, het vervangen van 

de condensor op het dak (aanvraag is 
ontvangen op 15 december 2022).

• Markt 38, het realiseren van een 
huisaansluiting gas (aanvraag is 
ontvangen op 13 december 2022).

• Kwikstaart 1 t/m 43 (oneven), het 
isoleren van het dak en het vervangen 
van de kozijnen (aanvraag is ontvangen 
op 16 december 2022).

n Ee
• Humaldawei 26 A, het herbouwen  

van de rijhal (aanvraag is ontvangen op 
14 december 2022).

n Hantum
• Spoekestege 3, het verwijderen van 

de huisaansluiting gas (aanvraag is 
ontvangen op 12 december 2022).

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 5, het bouwen 

van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 16 december 2022).

n Wânswert
• De Buorren 11, het verwijderen van 

de huisaansluiting gas (aanvraag is 
ontvangen op 13 december 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Dokkum 
• Altenastreek 4, het vergroten van de 

woning (besluit is verzonden op 16 
december 2022).

n Holwerd
• Mûnereed 6, het plaatsen van een  

kleine windmolen (besluit is verzonden 
op 16 december 2022).

n Ternaard
• t Skoar 2, het plaatsen van een kleine 

windmolen (besluit is verzonden op  
19 december 2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten 
tegenhouden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen wor-
den teruggedraaid, dan kunt u de recht-
bank Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, 
vragen de start van de activiteiten tegen 
te houden voordat de gemeente een be-
sluit 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 indie-
nen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening een bedrag aan de rechtbank 
betalen.

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

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n Kollum
• op het Maartensplein, het organiseren 

van een voorjaarskermis op 22 maart 
2023 t/m 25 maart 2023 (aanvraag is 
ontvangen op 16 december 2022).

Aanvraag inzien of reageren? 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Hallum
• Doniaweg 53 A, het inbreiden van 

kantoren verdieping hal D.

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 
afspraak. 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

Meer info via www.offalkalinder.nl

Heb jij de ‘ôffalapp’ al op je mobiel? 
Download de app 
‘Offalapp Dantumadiel / 
Noardeast-Fryslân’ 

n Ternaard
• ’t Skoar 2, het plaatsen van een kleine 

windturbine.

(*) 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 vra-
gen 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.

 

ÚTNÛging UITNODIGING
Wij willen alle dorpen, wijken, verenigingen en ondernemers 
zien, horen en meenemen. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten
 in 2023! Wij luiden het nieuwe jaar dan ook in met een 
nieuwjaarsreceptie en nodigen u van harte uit hierbij aanwezig 
te zijn. U bent welkom vanaf 16.00 uur.
 

wanneer  Donderdag 5 januari

hoe laat 16.00 - 18.00 uur

Locatie Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 in Dokkum

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noardeast-Fryslân wensen u een gezond en inspirerend 
2023 toe! 

H.J.C.M. Verbunt, MBA  mr. J.G. Kramer
Secretaris       Burgemeester

Wy wolle alle doarpen, wiken, ferienings en ûndernim-
mers sjen, hearre en meinimme. Wy sjogge der nei út om jo 
te moetsjen yn 2023! Wy liede it nije jier dan ek yn mei in 
nijjiersresepsje en nûgje jo fan herte út dêrby oanwêzich te 
wêzen. Fan 16.00 oere ôf binne jo wolkom. 
 

wannear  Tongersdei 5 jannewaris 

hoe let 16.00 - 18.00 oere  

wÊr  Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 yn Dokkum

Boargemaster en wethâlders fan ‘e gemeente 
Noardeast-Fryslân winskje jo in sûn en ynspirearjend 
2023 ta! 

H.J.C.M. Verbunt, MBA  mr. J.G. Kramer
Sekretaris       Boargemaster

Nijjiersresepsje 
Ferbûn mei  de  miensk ip

Nieuwjaarsreceptie

 
POSTBUSVERANDERING NOARDEAST-FRYSLÂN
vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari wijzigt het algemene postadres van gemeente Noardeast-Fryslân 
naar Postbus 1, 9100 AA Dokkum.

De wijziging gaat in vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari worden de wijzigingen doorgevoerd. Het postadres van Kollum 
blijft tot ongeveer halverwege 2023 in gebruik, zodat we de komende periode 
alle wijzigingen kunnen doorvoeren. Het postadres wijzigt vanwege de centrale 
huisvesting in Dokkum.

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).
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VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN  
‘BURDAARD-HOOFDWEG 138 D’

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast 
Fryslân het bestemmingsplan ‘Burdaard-Hoofdweg 138d’, identificatienummer 
NL.IMRO.1970.BP00762-VA01, vastgesteld. Het plan ligt vanaf 29 december 2022 
tot en met 8 februari 2023 voor beroep ter inzage. Bij de terinzagelegging van het 
ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan voorziet in de 
juridisch planologische regeling om een woning mogelijk te maken op het perceel 
Hoofdweg 138 D te Burdaard.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, code: 
NL.IMRO.1970.BP00762-VA01. Wenst u het bestemmingsplan op een gemeente-
huis in te zien? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 
(0519) 29 88 88. Er zal dan in overleg met u naar een oplossing worden gezocht.  

Wilt u reageren?
Tot en met 8 februari 2023 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak 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
• geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (ziens-

wijze) 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.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte: (0519) 29 88 88.

 
AANSLAG ONROERENDZAAKBELASTING 
EEN MAAND LATER

In 2023 wordt de OZB (onroerendzaakbelasting) een maand later verstuurd.  
Normaal gesproken zouden de aanslagen in februari 2023 worden verstuurd.  
Dit wordt maart 2023. 

 

KERSTBOOM 
INZAMELING 2023
Breng uw kerstboom op 7 januari 
tussen 10.00 uur - 12.00 uur naar het inzamelpunt

LEVER JE KERSTBOOM INontvang een waardebon en 
maak kans op een geldbedrag
*geldt alleen voor deelne-mende dorpen.

INZAMELLOCATIES | DEELNEMERS AAN DE ACTIE

ENKEL INZAMELLOCATIE

Blije Stationsweg tegenover kerk

Brantgum 
- Foudgum - 
Waaxens

Dorpshuisplein Roasterwei

Burdaard - 
Jislum

Parkeerplaats Sportpark De Swellen

Burum Dorpshuis Toutenburg, Doctor Meihuizenstraat 2

De Trieme Verenigingsgebouw de Bazuin, De Triemen 29

Dokkum -
Binnenstad

Op de Zijl

Dokkum 
Fugellân

Parkeerterrein Kalkhuisplein (nabij de bibliotheek)

Dokkum 
Jantjezeepolder

Parkeerplaats Tolhuispark (Nabij zwembad)

Eanjum Het parkeerterrein bij MFA de Dobbe

Easternijtsjerk Sportpark de Fiver

Eastrum Naast Dorpshuis de Tarin

Ferwert - 
Hegebeintum

Speeltuin 'de Wildebras' - hoek van de Elingawei 
en de J. Wildeboerstraat

Hallum Parkeerplaats It Blikkelân

Holwert Parkeerplaats Coöp, Fonteinstrjitte

Ie Parkeerterrein bij sportveld de streng in Ie

Ingwierrum Parkeerplaats naast de begraafplaats aan de 
Bûtendykswei

Kollum Maartensplein, parkeerplaats van der Bijhal

Kollumerpomp Aan de achterkant van het Trefpunt, Foijingaweg 17

Kollumersweach Kleine parkeerplaats Sporthal Skoallestrjitte

Marrum - 
Westernijtsjerk

Pleintje “De Haven” aan Lage Hereweg t.h.v. nr. 13

Mitselwier Jeugdhonk de Oanrin aan de Singel 6 Mitselwier

Moarre - 
Ljussens

Verzamelplaats Moarsterwei 1 Ljussens

Nes Ids de beerstrjitte 7 Nes

Nijewier - 
Wetsens

Parkeerstrook voor het kaatsveld

Peazens - 
Moddergat

Parkeerplaats van de Kokentûn

Raard - 
Boarnwert

Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Polle

Sweagerbosk Camping de Dobbe Spoarbuorren Sud 2

Ternaard Parkeerterrein Holwerterdyk (nabij rijwielhandel AWT)

Wânswert Parkeerplaats aan de Oane Kamp bij het haventje

Warfstermolen Dorpshuis Molenfenne 4 Warfstermolen

Westergeast Hoek Kalkhuswei-Bumawei

Wierum Op de Breedte

Aldwâld Parkeerplaats Basisschool de Tarissing

Dokkum - 
Woudhorne

Parkeerplaats Learmune (Nabij voedselbank)

Hantum Parkeerterrein korfbalvereniging

Munnekezijl Het eilandje, naast de boothelling

Wânswert Parkeerplaats aan de Oane Kamp bij het haventje

Er zijn ook inzamellocaties zonder vrijwilligers. U kunt daar wel uw boom 
inleveren op het inleverpunt, maar ontvangt geen lootje/waardebon. 

BELEIDSREGELS HUISHOUDELIJKE HULP 2023
NOARDEAST-FRYSLÂN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend, 
dat met ingang van 1 januari 2023 de Beleidsregels Huishoudelijke hulp van toe-
passing zijn. U kunt deze Beleidsregels lezen op de website www.overheid.nl voor 
lokale wet- en regelgeving. 

Soms kunt u uw huis niet meer zelf schoonhouden, ook niet met hulp van uw 
naasten en andere mensen in uw omgeving. U kunt dan bij uw gemeente vragen om 
zorgvuldig onderzoek te doen, hoe u het huis wel kan schoon houden. 

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeenten 
zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat inwoners 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en 
participatie. 

Bij vragen kunt u ons bellen
Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 
08.30 uur tot 16.30 uur, contact opnemen met ons Klantkontaktsintrum (KKS), 
telefoonnummer (0519) 29 88 88. Op de vrijdag is dat van 08.30 uur tot 12.00 uur.
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RIEDSFERGADERINGEN

TONGERSDEI 12 JANNEWARIS
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum *  

(Publyk is wolkom)
Underwerp :   De ried nimt û.o. beslúten oer: 

- Motie vreemd - Woodbrookers
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 11 A en 12’ 
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Blije-De Terp 22’
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Marrekrite
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente  
    Noardeast-Fryslân 

It Debat
Tiidstip  :  oanslutend oan It Beslút (it is de ferwachting dat  
     It Beslút net in soad tiid freegje sil)
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum *  

(Publyk is wolkom)
Underwerp :   De raad gaat in debat over mogelijke oplossingsrichtingen 

(op basis van alle beschikbare informatie) om daarmee een 
richtinggevend kader aan te geven voor de toekomst van

     het MFC it Spektrum in Burdaard.

Wolle jo mear ynformaasje of ynsprekke, nim dan kontakt op mei de adjunkt-
riedsgriffier, frou S. Kooistra, (0519) 298802, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

* De gearkomste 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.

 
AFVALINZAMELING RONDOM DE FEESTDAGEN

We hebben alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen 
voor u op een rijtje gezet.

Digitale afvalkalender
Dit jaar heeft de gemeente een digitale afvalkalender gelanceerd. Download de 
digitale afvalkalender via de website of download de app. Alle nieuwe inzameldata 
voor 2023 staan er in. Ook de data van de oud papier acties. 
• Website: www.offalkalinder.nl
• Appstore / playstore: ôffalapp
De papieren afvalkalender wordt niet meer standaard verstuurd. Heeft u hulp nodig 
of beschikt u niet over digitale middelen, dan sturen wij u graag een geprinte versie 
toe. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0519) 29 88 88. 

Oud papier Kollum en omstreken
De inzameling van oud papier in Kollum en omstreken wijzigt in het nieuwe jaar.  
De routes worden voortaan overdag op donderdag gereden. U krijgt een 
afvalkalender met de inzameldata toegestuurd. Zorg ervoor dat de container in het 
nieuwe jaar vanaf 7.00 uur aan de weg staat. 

Afsluiten verzamelcontainers
Verzamelcontainers voor textiel en restafval worden tijdens de jaarwisseling 
verwijderd of afgesloten. Maandag 2 januari worden de containers weer 
teruggeplaatst en/of geopend.
   
Kerstbomeninzameling 2023
Op zaterdag 7 januari, tussen 10.00 - 12.00 uur kunt u uw kerstboom inleveren 
bij het verzamelpunt in de buurt. Vele plaatselijke belangen werken weer mee 
aan de kerstbomenactie. Ook de jeugd kan zich hiervoor inzetten, zo kunnen ze 
waardebonnen en een lootjes verdienen. De inzamellocaties vindt u op de vorige 
pagina van deze krant en via onze website. 

Bent u niet in de gelegenheid om de kerstboom naar de inzamelplek te brengen?
Dan kunt u de kerstboom ook naar de milieustraat brengen. Ook kan de kerstboom 
(eventueel door te verkleinen) in de GFT container. 


