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út ’t Bildtse gemeentehuus
Bouwzaken

Ingekomen aanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning
binnengekomen:

Omgevingsvergunning:

• Moledyk 4, 9047 HM  Minnertsga, t.b.v.
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (activiteit: slopen, ingekomen 25-
05-2011, reguliere procedure).

• Waling Dykstrastraat 33, 9077 SP
Vrouwenparochie, t.b.v. het veranderen
van de woning (activiteit: bouwen,
ingekomen 26-05-2011, reguliere
procedure).

• Oudebildtdijk 894, 9079 NG  
St.-Jacobiparochie, t.b.v. het gedeeltelijk
slopen van het dak (activiteit: slopen,
ingekomen 27-05-2011, reguliere
procedure).

Tegen de ingekomen aanvragen kan geen
bezwaarschrift worden ingediend. 
Wel kunt u informatie inwinnen bij de
afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning

• Vrouwbuurtstermolen 5, 9077 SW
Vrouwenparochie, t.b.v. het verwijderen
van asbesthoudend materiaal (activiteit:
slopen).

• Moledyk 4, 9047 HM  Minnertsga, t.b.v.
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (activiteit: slopen).

• Hemmemaweg 22, 9076 PH  
St.-Annaparochie, t.b.v. het plaatsen van
een dakkapel (activiteit: bouwen).

Verlengen beslistermijn

• Rispinge 2, 9047 HN te Minnertsga, t.b.v.
het legaliseren van een bijgebouw
(handelen in strijd met het
bestemmingsplan).

Belanghebbenden kunnen op grond van de
AWB binnen een termijn van zes weken na
de dag van bekendmaking van het besluit
bezwaar aantekenen bij het college van
burgemeester en wethouders tegen het
besluit waarbij vergunning/ontheffing is
verleend. Het bezwaarschrift wordt
ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schort de werking van
het bestreden besluit niet op. Daarvoor kan
eventueel een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de president van de
Arrondissementsrechtbank, Postbus 1702,
8901 CA Leeuwarden. Een dergelijk verzoek
moet gemotiveerd worden ingediend. Zolang
het besluit niet rechtens onaantastbaar is,
blijft uitvoering voor eigen risico.

Bouwplanbeoordeling

Op woensdag 8 juni 2011 vindt om 9.00
uur in de commissiekamer van het
gemeentehuis de openbare
bouwplanbeoordeling door de
welstandscommissie Hûs en Hiem plaats.
Het bijwonen van de bouwplanbeoordeling
staat open voor iedere belanghebbende.
Informatie hierover kan worden ingewonnen
bij de afdeling Wonen (telefoon 0518-
409281). De definitieve agenda wordt op de
maandag, voorafgaand aan de zitting
definitief vastgesteld en gepubliceerd op het
publicatiebord van het gemeentehuis en op
de website van de gemeente het Bildt.

Bekendmaking

Zienswijzeprocedure ontwerp-
Structuurvisie buisleidingen

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de
ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het
milieueffectrapport (MER) ter inzage.
Eenieder kan naar aanleiding van deze
ontwerp-Structuurvisie en MER een
zienswijze geven.

U vindt de ontwerp-Structuurvisie
buisleidingen en het MER op
www.centrumpp.nl. 
Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de
visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar
er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden
voor leidingstroken voor toekomstige
buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal
worden ingediend via www.centrumpp.nl,
schriftelijk: Centrum Publieksparticipatie,
ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, 
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of
mondeling (voor 8 juli 2011) aan het
Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070
456 9603.

In de Structuurvisie buisleidingen van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) wordt een hoofdstructuur vastgelegd
van ruimtelijke reserveringen
(buisleidingstroken) voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen in
Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In
veel leidingstroken liggen nu al één of
meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien
ruimte beschikbaar voor het leggen van
nieuwe buisleidingen voor aardgas,
olieproducten of chemicaliën. Gemeenten
zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun
bestemmingsplannen rekening te houden
met deze leidingstroken.

Avondopenstelling
Afdeling Burgerzaken

Het kan voorkomen dat u overdag geen tijd
heeft om naar het gemeentehuis te komen.
Bijvoorbeeld om uw rijbewijs of paspoort op
te komen halen.
Dan kunt u twee keer per maand ook ’s
avonds terecht op het gemeentehuis. 
Op de volgende data is de Afdeling

Burgerzaken ’s avonds geopend, van 18:00
tot 19:00 uur.
Er is maandelijks nog een extra openstelling
tijdens de RadeRaad.

Twee woensdagavonden in de maand
juni van 18.00 - 19.00 uur
• 15 juni
• 22 juni
LET OP!!
Vanaf heden op de volgende
woensdagavonden van 19.00 - 20.00 uur
• 29 juni (RadeRaad)
• 20 juli
• 27 juli
• 31 augustus
• 7 september (RadeRaad)
• 28 september (RadeRaad)
• 5 oktober
Uitzondering!!
Dinsdag 1 november 2011 RadeRaad
• 9 november
• 30 november (RadeRaad)
• 7 december

Bekendmaking

Nevenfuncties raadsleden

• Hierbij wordt bekend gemaakt dat raadslid
dhr. L. Ferwerda ingaande 17 mei 2011
zijn nevenfunctie als bestuurslid van de
Stichting Ons Bildt heeft neergelegd. 

Bekendmaking

Collectevergunning verleend:

• Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie, collecte in de hele gemeente
van 6 t/m 11 juni.

Bekendmaking

Vaststelling Nota Toezicht en
handhaving kwaliteit kinder-
opvang gemeente het Bildt 2010 

In 2010 hebben belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van de kinderopvang
plaatsgevonden. Met name de
kwaliteitseisen voor gastouderopvang zijn
strenger geworden maar ook worden
gastouders zelf getoetst.
De nota Toezicht en handhaving kwaliteit
kinderopvang het Bildt is met name hier op
aangepast. Deze nota is door het college
vastgesteld in de vergadering van 24 mei
2011 en vervangt de nota van 2009.

Voor de verdere uitvoering en de afspraken
met betrekking tot het toezicht en de
handhaving en de rol daarin van de
kinderopvangorganisaties verwijzen wij u
kortheidshalve naar de inhoud van de nota. U
kunt de nota vinden op de website van de
gemeente www.hetbildt.nl in het linkermenu
”onderwijs, welzijn en zorg” en dan klikken
op ”kinderopvang”.

Bestemmingsplan

Vooraankondiging en inspraak-
procedure bestemmingsplan 
St.-Annaparochie – 
Hartman Sannesstraat 7B
(uitbreiding kinderopvang)
Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12
Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven
burgemeester en wethouders van het Bildt
kennis van de voorbereiding van een
bestemmingsplan voor de uitbreiding van de
kinderopvang aan de Hartman Sannesstraat
7B te St.-Annaparochie. De uitbreiding vindt
plaats in westelijke en zuidelijke richting ten
opzichte van het bestaande gebouw op het
eigen terrein.

Het betreft hier een formele
vooraankondiging op grond van artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening. In het
kader van de inspraak zal gelegenheid
worden geboden tot het indienen van een

reactie op het voorontwerpbestemmingsplan
(inspraakreactie). Tevens zal in kader van
overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies worden
gevraagd aan een aantal overheidsinstanties. 

Inspraak

Met ingang van maandag 6 juni 2011 ligt
het voorontwerpbestemmingsplan St.-
Annaparochie – Hartman Sannesstraat
7B (uitbreiding kinderopvang),
gedurende vier weken ter inzage in:
• het gemeentehuis, afdeling Wonen, van

Harenstraat 47 te St.-Annaparochie
gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis op werkdagen van 9.00 uur
tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van
13.30 uur tot 16.30 uur;

• de Openbare Bibliotheek,
Beuckelaerstraat 2 te St.-Annaparochie,
tijdens openingstijden.

Daarnaast vindt u een digitale weergave van
dit bestemmingsplan op de gemeentelijke
website (www.hetbildt.nl). 

Gedurende deze termijn van vier weken (tot
4 juli 2011) kan een ieder reageren op dit
voorontwerpbestemmingsplan en een
inspraakreactie naar keuze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen. De
schriftelijke reacties moeten gericht worden
aan: het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 34, 9076 ZN  
St.-Annaparochie.
Mondeling kan worden gereageerd en
ingesproken tijdens de inloopmiddag
(informatie- en inspraakbijeenkomst) op
woensdag 15 juni 2011 tussen 13.30 uur en
16.30 uur in het gemeentehuis aan de van
Harenstraat 47 te St.-Annaparochie.

Het plan

Dit bestemmingsplan voorziet in een
juridisch-planologische regeling voor de
uitbreiding van de kinderopvang aan de
Hartman Sannesstraat 7B te 
St.-Annaparochie.

En verder…

Met de ter-inzage-legging van het
voorontwerpbestemmingsplan begint de
inspraakprocedure die voorafgaat aan de
vaststellingsprocedure van het uiteindelijke
bestemmingsplan. Afhankelijk van de
reacties die worden ontvangen, kan het
college nog veranderingen aanbrengen in het

plan. Daarna begint de vaststellings-
procedure, waarbij een ieder de gelegenheid
krijgt om zijn/haar zienswijzen kenbaar te
maken bij de gemeenteraad.

Bekendmaking

Aanvraag
evenementenvergunning

De burgemeester van gemeente het Bildt
maakt hierbij bekend dat aanvragen bij de
gemeente zijn binnengekomen om
vergunning voor de volgende evenementen:

• De Noordelijke Autocross Club voor het
houden van een autocrosswedstrijd op
zondag 3 juli 2011 op het terrein van
familie Werkhoven aan de Hemmemaweg
12, 9076 BH onder St.-Annaparochie;

• Kaatsvereniging Minnertsga voor het
houden van de jaarlijkse hoofdklasse
kaatswedstrijd voor dames/heren op
woensdag 20 en donderdag 21 juli 2011 op
het sportcomplex (kaatsveld) aan de
Fjildleane 12, 9047 JR te Minnertsga

• C.H. Commissie St.-Annaparochie voor
het houden van het jaarlijkse Concours
Hippique op zaterdag 23 en zondag 24 juli
2011 op het terrein van camping ’de
Blikvaart’ aan de Hemmemaweg 12, 9076
PH te St.-Annaparochie.

Iedereen wiens belang rechtstreeks bij één
van deze evenementen is betrokken kan zijn
of haar zienswijze schriftelijk indienen bij de
burgemeester van het Bildt, postbus 34,
9076 ZN St.-Annaparochie, t.a.v. afd.
stafbureau / evenementen of per e-mail
m.vdwoude@hetbildt.nl.

De burgemeester van het Bildt,
G. Krol

Bezoekadres
Van Harenstraat 47

9076 BT St.-Annaparochie

Postadres
Postbus 34

9076 ZN St.-Annaparochie

T (0518) 40 92 34
F (0518) 40 92 50

E info@hetbildt.nl
I www.hetbildt.nl

Openingstijden
ma-vr 9.00 - 12.00
woe 13.30 - 16.30

telefonisch bereikbaar
ma- t/m do.mid. 13.30 tot 16.30 uur.

Op vrijdagmiddag is het
gemeentehuis helemaal gesloten.

Algemeen spoedalarmnummer
112

Geen spoedeisende hulp
0900 - 8844

Raadsbehandeling Bezuinigingsvoorstellen
De gemeenteraad beslist op 16 juni hoe de bezuinigingen voor de komende jaren
worden ingevuld. Op 1 juni is er een RadeRaad, waar u als inwoner uw mening kunt
geven over de definitieve bezuinigingsvoorstellen.

Deze planning is veranderd. Eerder was het plan in mei te besluiten. Maar omdat mei
ook een aantal vrije dagen bevat, vonden raad en college deze planning te krap. 

Het college zal de reacties van de vijf bijeenkomsten Raad op Locatie gebruiken om tot
een definitief voorstel te komen. Dit voorstel is vanaf 20 mei beschikbaar. De gemeente
verstuurt het aan belangstellenden en plaatst het op de website.

Voor uw agenda:
• 1 juni RadeRaad
• 16 juni Besluitvorming gemeenteraad 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis St.Annaparochie.

Jubileumeditie
Elfstedenwandeltocht
door het Bildt
Op vrijdag 3 juni zal de
Elfstedenwandeltocht voor de
vijfenzestigste keer worden gehouden. 
De wandelaars zullen voor de tweede
keer in de lange historie van de tocht
ook het Bildt passeren. Een bijzondere
gebeurtenis!
Vanuit Franeker via Minnertsga, 
St. Jacobiparochie, St. Annaparochie en
Vrouwenparochie, gaat de wandeling
door naar Dokkum. 
Wanneer u langs de route woont, hangt
u dan de vlag uit. Zo worden de
wandelaars nog eens extra
aangemoedigd tijdens deze feestelijke
editie.
Kijk voor meer informatie ook eens op
de website:
www.elfstedenwandeltocht.nl

Gemeentehuis
gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op
Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni. Op
vrijdag 3 juni is er een extra vrije dag,
in verband hiermee is het
gemeentehuis ook die dag gesloten.

Op maandag 6 juni zijn we u weer
graag van dienst.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten
mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. 

Deze mensen kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een Koninklijke
onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. 
Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. 
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de samenleving.
Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een
onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard
is aan te gaan. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website: www.lintjes.nl
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Gemeente het Bildt voor meer
informatie of voor een afspraak. Vraagt u dan naar dhr. G. Akkerman of dhr. S. Bosma,
tel: (0518) 40 92 34. 
Let op: De aanvraag moet voor 1 augustus bij de gemeente binnen zijn!
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