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Donderdagmiddag 19 juli jl. opende wet-
houder Robert Bakker bij Kinderboerde-
rij de Naturij in Drachten een watertap-
punt en een blotevoetenpad. 

Het watertappunt waar bezoekers gratis 
hun bidon, beker of flesje met water 

kunnen vullen was een wens van het 
bestuur en is mogelijk gemaakt door de 
gemeentelijke aanpak Jongeren Op Ge-
zond Gewicht (JOGG) Smallingerland. 
Het blotevoetenpad is een beleefroute 
waar kinderen zonder schoeisel door de 
modder, over boomstammen en door 

bakken met verschillende materialen 
heen kunnen lopen, met op het einde 
een mooie zweefbaan. Kijk voor meer 
informatie op www.naturij.nl.

Lees verder op pagina 3.

Nieuw blotevoetenpad en watertappunt 
bij de Naturij

Tijdens de opening van het blotevoetenpad bij de Naturij probeerden kinderen het nieuwe beleefpad direct uit.
Foto: Wiepkje Veenstra

Wie wilde kennismaken met de aan-
nemer of vragen had over planning en 
uitvoering van de herstructurering van 
de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap, was 
donderdag welkom in het gemeentehuis. 
Aannemer Oosterhof Holman en ge-
meente organiseerden een informatiemo-
ment over het project. Daarbij kwamen 
veel praktische zaken aan de orde: hoe 
blijf ik tijdens het werk op de hoogte van 

Kennismaking 
met aannemer 

de voortgang en welke omleidingsroutes 
zijn ingesteld? Op maandag 27 augustus 
starten de werkzaamheden. 

Op onze website vindt u meer informa-
tie over het project.

In verband met de aanhoudende droog-
te, warmte en wind heeft het college 
van B&W besloten om vanaf 24 juli 2018 
een rookverbod in te stellen in bossen en 
natuurterreinen in Smallingerland. Daar-
naast geldt nog steeds het verbod op het 
verbranden van snoeihout. Het gevaar op 
brand is te groot.

Wat mag niet?
Met het instellen van het rookverbod 
geldt vanaf afgelopen dinsdag een ver-

bod om in Smallingerland in bossen, op 
heide, veengronden of duingebieden, of 
binnen een afstand van 30 meter daar-
van te roken. 

Daarnaast geldt voor dezelfde gebieden 
en binnen een afstand van 100 meter 
een verbod op het in open lucht laten 
vallen, weg te gooien of laten liggen van 
brandende of smeulende voorwerpen. 
Overtredingen zijn strafbaar. Het verbod 
geldt tot 1 september. 

Rook- en stookverbod ingesteld
Snoeihout verbranden niet toegestaan
Het verbod op verbranden van snoei-
hout is al langer van kracht. Dit geldt 
overigens niet alleen voor bossen en 
natuurgebieden maar voor de hele 
gemeente. We trokken daarom eerder al 
alle verleende ontheffingen terug. 

Wie een ontheffing had aangevraagd 
brengen we op de hoogte wanneer het 
verbod wordt opgeheven. Daarnaast ma-
ken we er melding van op onze website.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

   G E N O M I N E E R D   G E N O M I N E E R D

Ingezonden foto
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Drachten Jade 1, (0512) 515 615
Dokkum Brêge 6, (0519) 82 00 20
Heerenveen Skrynmakker 26, (0513) 65 02 22
Sneek Kolenbranderstraat 7, (0515) 41 32 91
Leeuwarden Hortensiastraat 2, (058) 266 35 55

* Betreft  de maximale verwachte verhoging van het bpm-bedrag. Als gevolg van hogere CO2-uitstoot t.o.v. de huidige NEDC CO2-uitstoot. De hogere CO2-uitstoot is het gevolg van de nieuwe homologatietestcyclus WLTP, waarna de resultaten van deze WLTP-test terugge-
rekend worden naar de NEDC 2.0-waarde. Deze nieuwe CO2-waarden worden gebruikt voor de bpm-berekening. De bpm-tabel voor 2018 blijft  ongewijzigd. De waarden zijn de verwachte verhogingen van het bpm-bedrag. Het kan zijn dat de uiteindelijke verhogingen voor de 
consumentenprijzen afwijken van de verhogingen van het bpm-bedrag. De uiteindelijke aanpassingen van de consumentenprijzen zijn afhankelijk van het te voeren prijsbeleid door Renault Nederland. Om nog gebruik te maken van de huidige NEDC-prijzen dient deze auto 
uiterlijk vóór 1 juni 2018 geproduceerd te zijn. Productie vanaf 1 juni tot eind augustus 2018 dient uiterlijk voor eind augustus 2018 geregistreerd te zijn. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en incl. voordeel, onvermijdbare kosten, nodig voor afl evering 
van de auto aan de consument. De rijklaarprijs is gebasseerd op een basisuitvoering. In advertentie gebruikte foto kan afwijken en leverbaar zijn met meerprijs. Optionele pakkett en en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs 
geleverd worden. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.

Waarom gaat de belasting omhoog?
Er is een nieuwe methode om auto’s te testen, namelijk de WLTP. Met deze testprocedure worden o.a. de resultaten op het gebied van CO2 
realistischer. Dit houdt wel in dat de BPM van bijna alle auto’s omhoog zal gaan. De BPM wordt namelijk berekend op basis van de geteste 
CO2-uitstoot. Kom dus snel langs bij ABD Renault, profi teer van het voorraadvoordeel én voorkom de belastingverhoging! Welkom bij ABD.

Koop uw nieuwe Renault voor 1 september: Zorg dat u niet te laat komt. Op = Op.

Voorraadvoordeel 
én nog geen 
belastingverhoging! 

Historisch lage prijzen bij ABD Renault:

27x
33x 56x 14x 27x 35x

48x 13x 25x 29x
van €19.690
nu €17.290,-

U bespaart nu de extra BPM tot € 3.200,-*
Voorraadvoordeel particulier € 2.400,-

          €5.600,-

Renault CAPTUR

Uw totale
voordeel:

van €27.610
nu €25.610,-
Renault KADJAR

U bespaart nu de extra BPM tot € 5.700,-*
Voorraadvoordeel particulier € 2.000,-

          €7.700,-Uw totale 
voordeel:

van €22.430
nu €21.130,-
Renault MEGANE

U bespaart nu de extra BPM tot € 4.000,-*
Voorraadvoordeel particulier € 1.300,-

           €5.300,-Uw totale
voordeel:

van €15.890
nu €14.390,-
Renault CLIO

U bespaart nu de extra BPM tot € 3.800,-*
Voorraadvoordeel particulier € 1.500,-

          €5.300,-Uw totale
voordeel:

van €11.985
nu €10.485,-
Renault TWINGO

U bespaart nu de extra BPM tot € 2.100,-*
Voorraadvoordeel particulier € 1.500,-

           €3.600,-Uw totale
voordeel:
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Op maandag 30 januari 2017 omstreeks 
22.30 uur belandde een persoon met 
zijn auto in de Drachtstervaart. Buurt-
bewoners Sido van der Meulen en Martin 
Feringa schoten te hulp en hielpen de 
inzittende om uit het ijskoude water te 
komen.

Voor hun heldhaftige optreden ontvin-
gen de heren Van der Meulen en Feringa 
op maandag 23 juli jl. een Carnegie 
medaille uit handen van burgemeester 
Tom van Mourik. Een Carnegie medaille 
is bestemd voor personen die met gevaar 
voor eigen leven het leven van anderen 
hebben gered of dat hebben geprobeerd.

Drachtsters ontvangen 
Carnegie medaille 

Vorige week donderdag ondertekenden 
wethouder Roel Haverkort en Bas van 
Loo, directeur PCBO, een convenant voor 
nieuwbouw van de samenwerkingsschool 
de Diamant en kinderopvang in Oudega. 
En dat mocht gevierd worden!! Er was 
muziek en dans waarbij leerlingen de 
pen om het convenant te ondertekenen 
overhandigden aan de wethouder. Voor 
de leerlingen was er een ijsje. 

In het convenant staan de afspraken die 
de gemeente maakt met schoolbestuur 
PCBO. Het gaat dan om werkafspraken, 
maar bijvoorbeeld ook over duurzaam-
heid. Beide partijen hechten veel waarde 
aan dit onderwerp. 

Nieuwe plek
Samen met een werkgroep uit het dorp 
zocht de gemeente naar de beste plek 
voor de nieuwbouw van de basisschool. 
De werkgroep stelt voor om de nieuwe 
school te bouwen op de plek van de 
huidige tennisbaan. De tennisclub 
verhuist in dit voorstel naar een plek 
achter het MFC. Of dit ook de definitieve 
locatie wordt is nog niet bekend. Het 
college van burgemeester en wethouders 

bespreekt dit voorstel na de vakantie. 
Pas nadat het college een besluit heeft 
genomen staat de locatie van de nieuw-
bouw vast. Dan duurt het nog wel even 
voordat de nieuwe school er staat. Het 
is de bedoeling dat het nieuwe Integraal 
Kindcentrum (IKC) in het schooljaar 
2020-2021 klaar is. 

Afspraken nieuwbouw De Diamant 

Muziek en dans bij de ondertekening van het convenant voor nieuwbouw van de samenwerkingsschool 
de Diamant en kinderopvang in Oudega. 

Foto: Harry Blokzijl

Vervolg van pagina 1.

Watertappunt
Een watertappunt is een drinkwater-
voorziening in de openbare ruimte. 
Water drinken is gemakkelijk en gezond. 
Hoe meer tappunten er zijn hoe mak-
kelijker het is om van de gezonde keuze 
een gemakkelijk keuze te maken. Dit 
is binnen de gemeente het motto bij de 
aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG)’. Het watertappunt bij Kinder-
boerderij is alweer het 10e openbare 
watertappunt in Smallingerland. 

Het watertappunt wordt gefinancierd 
vanuit het Gemeentelijk Waterplan 
Smallingerland 2017-2020. Het tappunt 
draagt bij aan een schoon drinkwater-
project in een ontwikkelingsland via Join 
the Pipe. Dit sociale netwerk promoot 
het drinken van kraanwater met als doel 
een eerlijke verdeling van drinkwater 
en om het gebruik van milieuvervuilend 
voorverpakt bronwater tegen te gaan. 

Blotevoetenpad
Behalve dat het lopen op blote voeten 
een spannende, niet alledaagse en leuke 
ervaring is, is het ook een terugkeer 
naar de basis. Met alle zintuigen de 
aarde ‘’ervaren’’ en waarnemen, zoals 
jonge kinderen leren lopen op hun blote 
voetjes. Samen met de kinderen is het 
genieten, maar het is ook een gezellige 
invulling voor een bedrijfsuitje, een 
familiebijeenkomst of een kinderfeestje. 
Het blotevoetenpad is een idee van Hans 
Bijl, vrijwilliger bij de Naturij. 

JOGG gemeente Smallingerland 
Smallingerland is sinds juni 2012 een 
JOGG gemeente. Met de aanpak Jonge-
ren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt 
de gemeente aan een gezonde jeugd 
in een gezonde omgeving. Dit doet 
de gemeente vooral door voeding en 
beweging onder de aandacht te brengen 
en om van de gezonde keuze de gemak-
kelijke keuze te maken. Jongeren van 0 
tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving 
staan hierbij centraal. 

Nieuw blotevoetenpad en watertappunt bij de Naturij

Wethouder Robert Bakker opent het watertappunt bij Kinderboerderij de Naturij. 

Foto: Wiepkje Veenstra

Met de Omgevingswet wil de overheid 
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat 
het straks bijvoorbeeld makkelijker is om 
bouwprojecten te starten. Dat betekent 
dat wetten en regels gaan veranderen, 
maar natuurlijk ook de manier van 
werken. 

De Omgevingsvisie is onderdeel van 
de Omgevingswet. Deze visie gaat over 
onderwerpen als: wonen, verkeer en 
vervoer, milieu, bedrijventerreinen, ener-
gietransitie, water, monumenten en nog 
veel meer. Al deze onderwerpen komen 
in samenhang in één visie, waarin be-
schreven staat wat wij samen belangrijk 
vinden. De Omgevingsvisie wordt een 
belangrijk kompas naar de toekomst, en 
samen bekijken we hoe dat kompas het 
beste afgesteld kan worden. Niet alleen 
nu maar ook in de toekomst.  

Met z’n allen?
Ja, want de gemeente gaat in de Omge-
vingswet niet voor u bepalen wat voor u 
belangrijk is. Daarom is de gemeente dit 
voorjaar gestart met een enquête over 
de identiteit van Smallingerland. Wat 
vinden we hier fijn, mooi of belangrijk? 
Na de zomer gaat de gemeente verder 
en gaat op zoek naar de onderwerpen 
die leven in dorpen en stad, bij burgers 

en bedrijven. Wat zijn de belangrijke 
thema’s als we naar de toekomst kijken? 
Dat wil de gemeente graag van u horen. 

En dan?
Dan weten we waar we heen willen in 
de toekomst. 2030, 2040 en 2050 zijn nog 
heel ver weg. Is het klimaatprobleem 
dan opgelost? Worden we gemiddeld 
125 jaar en doen computerprogramma’s 
het werk? Misschien.  
20 jaar geleden hadden we ook niet 
kunnen denken dat we nu appjes sturen 
of dat we ons druk maken over klimaat 
en energie. We kunnen nu onmogelijk 
uittekenen hoe Smallingerland in de 
toekomst zal zijn. We kunnen nu wel 
met z’n allen bepalen wat we belang-
rijk vinden en dus hoe keuzes voor de 
toekomst gemaakt moeten worden. Dat 
is heel spannend en ook heel leuk. Via 
Breeduit, website en op andere manieren 
laat de gemeente weten hoe u hierin be-
trokken kunt worden. Onder de noemer 
#ditissmallingerland willen wij u graag 
de toekomst laten uittekenen. 

De Omgevingswet: we maken ‘m samen 

Stationsweg 78  Drachten
Telefoon 0512 - 541496

Horizontale jaloezieën uit 
onze huismerkselectie

nu t/m 22 augustus met

25% korting
Uiteraard gratis meten en 

gratis plaatsen

Foto: Wiepkje Veenstra
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In-Koe-Sief

Kiezen van de kaart

2 gangen diner  €22,95

3 gangen diner  €25,95 

Vrijdag en zaterdag €3,- toeslag

Inclusief onbeperkt 
bier/wijn/fris

3 gangen 
voor de prijs 
van 2 gangen

Tegen inlevering van deze advertentie 
en bij telefonisch reserveren.
    Geldig t/m 31 augustus.

Welkom thuis... 365 dagen per jaar, welkom bij eetcafé de Lachende Koe

In-Koe-Sief

Lunch
€ 7,95

Inclusief één kop kof ie/

thee (naar keuze) en 

een frisdrank of jus

 (naar keuze)

VIER DE ZOMER

BIJ EETCAFE DE LACHENDE KOE

95

3 gangen 3 gangen 
voor de prijs 
van 2 gangen

Tegen inlevering van deze advertentie 
en bij telefonisch reserveren.
    Geldig t/m 31 augustus.    Geldig t/m 31 augustus.

3 gangen 
voor de prijs 
van 2 gangen

Tegen inlevering van deze advertentie 
en bij telefonisch reserveren.
    Geldig t/m 31 augustus.

www.dekoedrachten.nl
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 omgevingsvergunningen

Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512-581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: 
B&W van Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

IngedIende aanvragen 

Er is een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing 
is, aangevraagd voor:

• Anemoan 20, Boornbergum, de aanleg van een 
uitrit, ontvangen 19 juni 2018
• rotonde tussen Berglaan en De Drift Drachten, 
het plaatsen van een kunstwerk, ontvangen 
10 juli 2018
• Burgemeester Wuiteweg 57, 9203 KA Drachten, 
een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van 
een boom, ontvangen 20 juli 2018
• Biskopswei 19 en 19a De Wilgen, 
de bouw van een bijgebouw voor een yogastudio, 
ontvangen 16 juli 2018l
• De Hemmen 100, 9206 AG Drachten, 
het plaatsen van zonnepanelen en vervangen van 
een omheining, ontvangen 16 juli 2018
• De Peinder Mieden 3, Opeinde, het bouwen van 
een woning, ontvangen 6 juli 2018
• Lippeblom 2 t/m 14 Boornbergum, de bouw van 
7 woningen, ontvangen 13 juni 2018
• Klokhuislaan 9, 9201 JB Drachten, het 
aanleggen van een uitrit, ontvangen 17 juni 2018
• Kraenlanswei 16 g, De Veenhoop, het bouwen 
van een woning met garage, 
ontvangen 16 juli 2018
• Oude Nering 1, 9203 AB Drachten, 
het verbouwen en uitbreiden van een winkelpand, 
ontvangen 2 juli 2018
• Ropta 24, 9202 KH Drachten, het plaatsen van 
een erfafscheiding, ontvangen 17 mei 2018
• Skoallewyk 24 ,9223 NK Houtigehage, het 
kappen van een boom, ontvangen 13 juli 2018
• Stationsweg 225, 9201 GN Drachten, het 
bouwen van een berging, ontvangen 17 juli 2018
• Zuidkade 24, 9203 CL Drachten, het realiseren 
van 2 appartementen, ontvangen 16 juli 2018

AG/AZ/ Publiek

verleende vergunnIngen 

Reguliere procedure, direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

- Anemoan 20, Boornbergum, de aanleg van een 
uitrit, datum bekendmaking: 25 juli 2018 
- Klokhuislaan 9, 9201 JB Drachten, het aanleggen 
van een uitrit, datum bekendmaking: 23 juli 2018 
- Ljippeblom 2 t/m 14 Boornbergum, de bouw van 
7 woningen, datum bekendmaking: 25 juli 2018 
- Ropta 24, 9202 KH Drachten, het plaatsen van 
een erfafscheiding, datum bekendmaking: 
20 juli 2018 
- Uthof 34, 9202 HM Drachten, de bouw van een 

tuinhuisje, datum bekendmaking: 23 juli 2018 
- Zonnedauw 2, 9202 PA Drachten, het wijzigen 
van functie en aanpassen gevels, 
datum bekendmaking: 25 juli 2018 

Reageren 
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na 
bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 
9200 HA Drachten. 

In werking treden 
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking 
van de beschikking niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij dat de 
beschikking niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd treedt de 
beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen.

Reguliere procedure, niet direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

- Burgemeester Wuiteweg 57, 9203 KA Drachten, 
een gemeentelijke aanvraag voor het kappen van 
een boom, datum bekendmaking: 23 juli 2018 
- Leppa 14, 9204 JE Drachten, de kap van een 
boom, datum bekendmaking: 24 juli 2018 
- Skoallewyk 24, 9223 NK Houtigehage, het 
kappen van een boom, datum bekendmaking: 
24 juli 2018 
- Weversburen 47, 9201 EG Drachten, de kap van 
een boom, datum bekendmaking: 25 juli 2018 

Reageren 
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na 
bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 
9200 HA Drachten. 

In werking treden 
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag nadat de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking 
van de beschikking niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij dat de 
beschikking niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 

9700 AD Groningen. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd treedt de 
beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Er is een omgevingsvergunningen verleend voor:

- tussen carpoolplaats en wijk Vrijburgh in 
Drachten, het plaatsen van een kunstwerk, 
datum bekendmaking: 25 juli 2018.
Het besluit is tevens te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0090.
OV2018BNO004-0401. Daarnaast zijn de stukken 
m.b.t. de afwijking van het bestemmingsplan 
te raadplegen op de gemeentelijke website 
www.smallingerland.nl klik op ‘Uitvoering’, 
‘Bestemmingsplannen’ en vervolgens op 
‘Bestemmingsplannen nu ter inzage’.
- Zuiderhogeweg 78, 9203 SZ Drachten, 
de verhoging van LPG doorzet, 
datum bekendmaking 25 juli 2018

Reageren 
Tegen deze beschikking kan met ingang van 
27 juli 2018 tot en met 6 september 2018 beroep 
worden aangetekend. Het beroepsschrift moet 
in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank 
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen. Voor de behandeling 
van uw beroep is griffierecht verschuldigd. 
Alleen als u belanghebbende bent en tijdig 
zienswijzen heeft ingediend tegen de ontwerp-
beschikking, kunt u beroep instellen tenzij u 
aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
tijdig zienswijzen in te brengen.
Als de beschikking afwijkt van de ontwerp-
beschikking die ter inzage heeft gelegen kunt u 
als u geen zienswijzen heeft ingediend, beroep 
instellen voor zover het beroepschrift betrekking 
heeft op deze afwijkingen.

In werking treden 
De beschikking treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van deze beschikking niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel 
belang bij dat deze beschikking niet in werking 
treedt, dan kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking 
nadat hierover een beslissing is genomen.

AG/AZ/Pub

geweIgerde 
omgevIngsvergunnIngen

Er is een omgevingsvergunning geweigerd voor:

-  Weversburen 47, 9201 EG Drachten, de aanleg 
van een uitrit, datum bekendmaking: 25 juli 2018. 
 
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking 
kan binnen zes weken na bekendmaking 
bezwaar worden aangetekend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Smallingerland, postbus 10.000, 
9200 HA Drachten. 

AG/AZ/Pub

KennIsgevIng verlengIng 
beslIstermIjn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Smallingerland 
hebben in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het vergroten van een terras
Locatie: Bildreed 3 in Rottevalle

De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 
4 september 2018.

AG-AZ/ Publiek

toelIchtIng KapvergunnIng

Het kappen van een ongezonde kastanjeboom 
van perceel Burgemeester Wuiteweg 57, 
9203 KA Drachten. Er staat een herinrichting 
gepland met onder andere de aanleg van een 
fietspad en riolering. De kastanjeboom is in slechte 
staat en aangetast door kastanje bloederziekte. 
Om een onveilige situatie te voorkomen kappen 
we de boom.

Deze publicatie is extra informatie over de 
door de gemeente, aangevraagde en verleende 
omgevingsvergunningen. Deze staan elders op 
deze pagina.

RE/OW

IngedIende aanvragen 

verleende vergunnIngen 

KennIsgevIng verlengIng 
beslIstermIjn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

toelIchtIng KapvergunnIng

geweIgerde 
omgevIngsvergunnIngen

De afgelopen week werden de laatste 
bomen aan de Splitting geplant. U zult 
wel denken: ‘kan dat wel in deze warme 
periode?’ Ondanks de droogte kunnen de 
bomen geplant worden omdat ze hier-
voor speciaal geprepareerd zijn. 

De bomen komen van een kweker die 
hierin gespecialiseerd is. Ze worden 
opgekweekt in een speciale kokosmat, 
die bedruppeld wordt, om de kluit tegen 
verdroging tegen te gaan. De kluiten 
zijn dus goed vochtig voordat ze geplant 
worden. Na beplanting komt er een spe-
ciale gietrand om de bomen die gevuld 
is met houtsnippers. 

Ook dit voorkomt uitdroging. Omdat het 
momenteel extreem droog is worden de 
bomen regelmatig bewaterd. 

Afronding werkzaamheden 
Vorig jaar na de zomer is gestart met de 
herinrichting van de Splitting. Nu, bijna 
een jaar later is het project opgeleverd en 
worden de laatste werkzaamheden door 
de aannemer Van Gelder voor de bouw-
vak afgerond. Eind september wordt de 
Splitting, samen met de herinrichting 
van het busstation Van Knobelsdorff-
plein, officieel geopend. Na de zomer 
meer hierover in Breeduit. 

Langs Splitting de laatste bomen geplant 

Speciaal geprepareerde bomen werden vorige week aan de Splitting geplant. Foto: Harry Blokzijl

Voor Waylon, Kraantje Pappie of Martijn 
Fischer hoefde je dit weekend niet af te 
reizen naar een warme concertzaal of 
een stadion ver weg. Ze traden zondag 
gewoon op in het Thalenpark, de ‘ach-
tertuin van Iduna’, tijdens Popcity 2018. 
Samen met artiesten als Lester Black-

field, Call it Off en Projekt Rakija wisten 
de muzikanten zo’n 15.000 mensen naar 
het park te halen. Een recordaantal, laat 
organisator Iduna weten. Het Poppodi-
um ontving voor deze 5e editie van het 
jaarlijkse gratis muziekevenement een 
gemeentelijke subsidie. 

Popcity drukker dan ooit

Het festivalgevoel in het Thalenpark
Foto: Harry Blokzijl
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In de maand juni van dit jaar benoemde 
de gemeenteraad van Smallingerland 
vijf wethouders. Deze wethouders zijn 
voorgedragen door de coalitiepartijen 
van de ELP, FNP en GroenLinks, VVD en 
PvdA. Samen met de burgemeester vor-
men zij het college van burgemeester en 
wethouders (B&W). Maar wie zijn de per-
sonen achter het college? En wat vindt 
ieder afzonderlijk collegelid belangrijk? 
In de komende periode laten we weke-
lijks een ander collegelid aan het woord 
in Breeduit. Maak deze week kennis met 
burgemeester Tom van Mourik.

Maak kennis met het college
stapte naar Culturele Hoofdstad kon ik 
hem terstond vervangen. Dat was ook 
wel nodig gelet op de politieke situatie 
van dat moment rond de Lawei.   

• Wat zijn je hobby’s,  
 wat doe je graag in je vrije tijd?
Wandelen en fietsen vind ik heerlijk. 
Ook ga ik graag naar het theater. Ik ge-
niet ervan om er op uit te gaan met mijn 
vrouw en met vrienden. Het afgelopen 
jaar heb ik veel mooie cultuur gezien. De 
voorstelling die bijvoorbeeld veel indruk 
op mij heeft gemaakt is ‘Lost in the 
Greenhouse’, dat zich afspeelt in de kas-
sen bij Sexbierum met Friese en Poolse 
arbeiders. De persoon in de hoofdrol, 
een jonge Poolse arbeider, komt op een 
gegeven moment om het leven. Be-
hoorlijk heftig en voor mijn vrouw heel 
bijzonder. Zij heeft destijds als journa-
list het bericht opgepikt dat een Poolse 
jongen was verdronken bij Franeker en 
zij heeft zijn familie opgezocht in Polen 
om de achtergrond van zo’n drama beter 
te kunnen belichten en te beschrijven. 
Dat verhaal heeft aan de basis gestaan 
van deze voorstelling. Zo’n voorstelling 
is dan natuurlijk heel speciaal. 

Ook lezen is een hobby van mij. Eén keer 
in de twee weken ga ik naar de boeken-
winkel en koop dan meestal ook een 
boek. Eén van mijn favoriete boeken, dat 
ik elk jaar één keer lees is ‘De geheime 
oorlog’. Meerdere schrijvers hebben aan 
dit boek over de Tweede Wereldoorlog 
gewerkt. Het gaat over de technische 
ontwikkelingen die toen gestalte kregen 
zoals de eerste computers, de onderzee-
boot-technologie, de ontwikkeling van 
radars en de ontwikkeling van de eerste 
straaljagers. Verder lees ik drie tot vijf 
kranten per dag. ‘s Ochtends begin ik 
op iPad met de Leeuwarder Courant, de 
Volkskrant en de Telegraaf. Daarna lees 
ik op het werk de papieren editie van 
het Friesch Dagblad. In het weekend lees 
ik het NRC, Financieel Dagblad en het 
Parool. Alles wat in Amsterdam gebeurt, 
volgt hier vijf tot zes jaar later. Daarom 
is het voor mij belangrijk om zo’n stads-
krant te lezen.

• Welke onderwerpen heb je in je  
 portefeuille en wat wil je daarmee  
 bereiken voor Smallingerland?
 
De onderwerpen die ik in portefeuille 
heb zijn:
• Openbare orde en veiligheid,  
 integraal veiligheids- en  
 handhavingsbeleid 
• Burgerzaken, voorlichting,  
 communicatie en algemene promotie
• Personeel en Organisatie  
• Bestuurlijke samenwerking: regio,  
 F4 gemeenten en provincie,  
 internationale betrekkingen 
• Coördinerend portefeuillehouder  
 samenwerkingsagenda en  
 investeringsagenda provincie 
 Fryslân
Ik wil me blijven inzetten voor een strak-
kere handhaving, niet alleen drugspan-
den, maar ook situaties waarbij een 

enkeling het woongenot van heel veel 
andere mensen kan verzieken. Wij zijn 
als overheid klantgericht, dienstver-
lenend waar het kan en streng als het 
moet. Die balans daar hecht ik aan. Een 
gemeente is geen jukebox die alleen 
maar verzoeknummertjes draait. 
Het onderwerp Grondzaken heb ik niet 
in portefeuille, maar ik ben wel heel 
nauw betrokken bij de ontwikkeling 
op dit gebied, bijvoorbeeld bedrijven-
park A7 en de gang van zaken rond de 
vaarwegen van en naar Drachten. De 
ontwikkeling van de vaarweg, kan ook 
nieuwe bedrijvigheid in de haven van 
Drachten creëren. Dat biedt ook weer 
nieuwe mogelijkheden.

• Waar kijk je naar uit de komende  
 vier jaren?
Ik ben waarnemer in de gemeente 
Smallingerland. Op het moment dat ik 
klaar ben op deze plek, ben ik 62 jaar. 
Ik zou dan nog graag een paar jaar op 
een andere plek willen werken. Dat 
hoeft wat mij betreft niet persé bij een 
gemeente te zijn. Mijn interesse is heel 
breed en ik heb het altijd leuk gevonden 
om verschillende, gevarieerde dingen 
te doen. Naast het burgemeesterschap 
in deze gemeente, heb ik verschillende 
nevenfuncties. Zo ben ik voorzitter van 
Museumfederatie Friesland, voorzitter 
van Merk Fryslân en voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Kredietbank Ne-
derland. Volstrekt andere bezigheden in 
een hele andere omgeving, maar daarom 
niet minder boeiend.

• Het is zomer! Ga je er op uit,  
 blijf je lekker thuis? Kortom,  
 wat zijn jouw plannen?
Wij gaan er op uit; twee weken naar 
Duitsland. Via de stad Fulda gaan we 
naar Berchtesgaden (een oud stadje in 
het zuidoosten van Beieren) en dan naar 
Deidesheim in de Deutsche Weinstrasse. 
Daar zit ook mijn vaste wijnboer, waar ik 
al 20 jaar kom. Dan proeven we iets van 
de oogst van vorig jaar en we nemen ook 
altijd een paar flessen mee naar huis. We 
zijn op tijd weer terug in Nederland om 
de reuzen van Royal de Luxe in Leeu-
warden te kunnen zien. Dat wordt heel 
bijzonder met metershoge reuzen die 
drie dagen in Leeuwarden te bewonde-
ren zijn. 

• Wat is je favoriete plek in  
 Smallingerland en waarom? 
Mijn favoriete plek is de omgeving bij 
het pontje bij Goëngahuizen. Het is net 
of je in een andere wereld bent of in een 
andere realiteit stapt. Ik vind dat heel 
bijzonder. 

• Welke vraag hebben we niet gesteld,  
 maar wat wil je wel vertellen?
Ik word zo nu en dan gesignaleerd bij 
café Marktzicht. De vraag ‘Wat vind je 
daar zo leuk aan?’ is niet gesteld, maar 
die zou ik wel graag willen beantwoor-
den. Marktzicht is een café waar de 
historie van de muren afdruipt, bijzon-
der voor heel Fryslân. Een hele goede 
gastheer, leuke klantenkring en voor 
iemand die haast alle boeken van Rink 
van der Velde gelezen heeft een feest 
van herkenning.

Het pontje bij Goëngahuizen is een favoriete plek van burgemeester Tom van Mourik. ‘Het is net of je in 
een andere wereld bent of in een andere realiteit stapt, aldus Van Mourik 

• Wil je jezelf voorstellen: wie ben je, 
hoe is je gezinssamenstelling, opleiding? 
Mijn naam is Tom van Mourik, op 
7 maart 1957 geboren in Sneek en 
gehuwd met Irene Overduin. Ik kom 
uit een geslacht van dominees, onder-
wijzers en bestuurders. Mijn vader is 
burgemeester geweest in de gemeente 
Ferwerderadiel. In Ferwert ben ik 
opgegroeid. Ik heb een juridische hbo-
opleiding gevolgd, naast mijn werk bij 
verschillende gemeenten. In 1979 begon 
ik met werken in de oude stadsgemeente 
Dokkum (tegenwoordig onderdeel van 
de DDFK-gemeenten). Ben echt helemaal 
van onderop begonnen met bijvoorbeeld 
vergunningen voor kansspelautomaten 
en grafmonumenten. In 1980 maakte ik 
de overstap naar de gemeente Tytsjer-
ksteradiel, waar ik lang gewerkt heb. 
Daar heb ik veel verschillende zaken bij 
de kop gehad, o.a. het opknappen van 
complete dorpen zoals Eastermar en 
Sumar.  

• Wat deed je voordat je burgemeester  
 bij deze gemeente werd?
Ik ben al een aardige tijd betrokken bij 
de politiek en het lokaal bestuur. Vanaf 
1998 was ik VVD-fractievoorzitter bij 
de gemeenteraad van Leeuwarden en in 
2003 werd ik wethouder in Leeuwarden. 
In maart 2007 werd ik gekozen tot lid 
van de Provinciale Staten van Friesland 
in de rol van fractievoorzitter. Datzelfde 
jaar werd ik ook benoemd tot wethouder 
op Vlieland. Vanaf eind februari 2012 
trad ik aan als burgemeester van de 
gemeente Menameradiel (tegenwoordig 
onderdeel van de gemeente Waadhoeke). 
Toen Tjeerd van Bekkum in 2017 over-

ZM E R S P E C I A L
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 bekendmakingen
gepublIceerde regelIngen

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 
10 juli 2018 besloten om de Algemene plaatselijke 
verordening 2018 aan te vullen met afdeling 10a: 
Toezicht op winkelbedrijven. In deze afdeling is 
bepaald dat voor het exploiteren van wat in het 
maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als 
een smartshop, headshop, growshop, belwinkel 
of nachtwinkel een vergunning moet worden 
aangevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in haar vergadering van 10 juli 2018 besloten om 
de Regeling bezwaarschriftencommissie inzake 
rechtspositionele en personele aangelegenheden 
gemeente Smallingerland 2018 vast te stellen. 
In deze regeling is de instelling van een externe 
bezwarencommissie en de bevoegdheden van die 
commissie geregeld.

Beide besluiten zijn bekendgemaakt via het digitale 
gemeenteblad. Dit is wettelijk verplicht voor 
algemeen verbindende voorschriften. U kunt beide 
besluiten terugvinden op de website www.overheid.
nl onder Lokale wet en regelgeving. Beide besluiten 
liggen ook ter inzage bij de Publieksbalie in het 
gemeentehuis.

BO/JB

beslIssIng emIgratIe In de 
basIsregIstratIe personen (brp)

Onderstaande personen hebben hun 
adreswijziging/emigratie niet doorgegeven aan de 
gemeente.
 
Naam + voorletter(s)  geboortedatum
datum publicatie aankondiging    emigratie naar  
Brander, O.W.   26-12-1977 
05-07-2018  onbekend
Spronk, W.R.J.M.  16-05-1968 
05-07-2018  onbekend
Mozes, A.  01-05-1979 
05-07-2018  onbekend

Wij hebben daarom besloten deze personen te 
emigreren in de BRP. De emigratie vindt plaats met 
ingang van de datum waarop de aankondiging 
is gepubliceerd in de Breeduit. Belanghebbenden 
kunnen tot zes weken na deze publicatie, bezwaar 
maken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Bestuursondersteuning. Het 
telefoonnummer is 0512 581234. 

HV/SC

behandelIng bouwplannen door hûs 
& hIem tIjdens vaKantIeperIode 

In de vakantieperiode zijn er geen lokale 
welstandsvergaderingen (de eerstvolgende reguliere 
vergadering staat gepland op maandag 
27 augustus). Om toch binnen de termijn te 
adviseren worden de te behandelen plannen 
doorgestuurd naar Leeuwarden. Als u bij de 
behandeling aanwezig wilt zijn dan moet u hiervoor 
een afspraak maken bij Hûs & Hiem in Leeuwarden, 
telefoonnummer 058-2337930. De volgende 
plannen zijn ter behandeling naar Leeuwarden 
gestuurd:

• Zuidkade 24, 9203 CL Drachten, 
 het realiseren van 2 appartementen
• Biskopswei 19 en 19a De Wilgen, 
 de bouw van een bijgebouw voor een yogastudio
• Kraenlanswei 16 g, De Veenhoop, 
 het bouwen van een woning met garage
• De Hemmen 100, 9206 AG Drachten, 
 het plaatsen van zonnepanelen en vervangen 
 van een omheining

AG-AZ/ Publiek

IncIdentele festIvIteIten

Café Bar ‘t Skûtsje Noordkade 106B in Drachten

Wij hebben een kennisgeving ontvangen van 
Café Bar ‘t Skûtsje voor live muziek op het adres 
Noordkade 106B in Drachten op 28 juli 2018. 
Bij die incidentele festiviteit wordt meer geluid 
gemaakt dan normaal. De festiviteit op 28 juli duurt 
tot 01.00 uur. Bij de festiviteit gelden de geluideisen 
uit de Algemene Plaatselijke Verordening 
Smallingerland.

Dit is de vijfde incidentele festiviteit dit jaar. In 
totaal mag Café Bar ‘t Skûtsje 12  incidentele 
festiviteiten per jaar houden. 

U kunt geen bezwaar maken tegen de 
kennisgeving.

PU/AG/AZ

Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, 
Gauke Boelensstraat 2 Drachten. 

Telefoon 0512-581234. Schriftelijke reacties binnen 
genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: 

B&W van Smallingerland, 
Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. 

Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

gepublIceerde regelIngen beslIssIng emIgratIe In de 
basIsregIstratIe personen (brp)

behandelIng bouwplannen door hûs 
& hIem tIjdens vaKantIeperIode 

IncIdentele festIvIteIten

De zomerperiode is een fijne tijd waarin 
veel mensen op vakantie zijn of een 
dagje uit. Maar ook de tijd waarin veel 
inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat 
bewoners van huis zijn of omdat ze een 
raam open zien staan. Om het aantal 
woninginbraken deze zomer nog verder 
te verlagen vraagt de gemeente Smal-
lingerland al haar inwoners mee te doen 
met de zomercampagne tegen inbraken. 
Om een inbraak te voorkomen kunt u 
deze tips opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw 
vakantieplannen. Zij kunnen op uw wo-
ning letten en helpen deze een bewoon-
de indruk te geven. Door de post weg 

te halen, de plantjes water te geven, de 
auto af en toe eens op de oprit te zetten 
en een lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met 
het mooie weer. Een insluiper kan dan 
zonder in te breken uw woning binnen-
komen en er binnen enkele minuten met 
uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren 
en ramen op slot; ook al gaat u maar 
heel even naar de buren, boodschappen 
doen of even naar boven om bijvoor-
beeld de was op te hangen. Leg geen 
kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte 

Inbrekers gaan niet met vakantie! Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Frank Koolen geeft een voorproefje voor 
de eerste stadsmarkering ‘Monument 
voor Toekomstig Geluk ‘ in Museum 
Dr8888 tijdens Beyond Dada en De Stijl 
Part II. Het kunstwerk wat bij de 
Tjaardaflats komt te staan, wordt op 
29 september onthuld.

De tentoonstelling Beyond Dada en 
De Stijl Part II is afgelopen zaterdag 
geopend. Frank Koolen is een van de 
deelnemende kunstenaars aan de ten-
toonstelling die zich graag laat inspire-
ren door de Dada-spirit: de humor, 
de antikunst en het hergebruik van 
alledaagse voorwerpen.

‘Blok (van dichtbij en uit de verte)’
In de Stijlkamer presenteert Frank 
Koolen een voorproefje op zijn Monu-
ment voor Toekomstig Geluk. Zijn bij-
drage getiteld ‘Blok (van dichtbij en uit 
de verte)’ is een ruimtelijke assemblage 
die het midden houdt tussen een kast en 
een miniatuur flatgebouw. Hierin zijn 
onderdelen verwerkt van zelfgemaakte 
poppenhuizen, gebruiksvoorwerpen en 
handzame sculpturen die een absurd 
spel spelen rondom de centrale vraag: 
‘Wat is thuis?’. 

Eerste stadsmarkering
Het Monument voor Toekomst Geluk 
van Frank Koolen is de eerste stads-
markering die wordt opgeleverd bij de 
Tjaardaflats, in het oosten van Drach-
ten. Koolen geeft de bewoners van de 
Tjaarda een raket als symbool voor hoop 
en idealisme. Hiermee refereert hij aan 
één van de hoogtepunten in de jaren 
zestig, de lancering van de Apollo 11. 
De raket is het centrale punt van een 
humoristische loterij. Elke maand, als 
het licht in de punt van de raket van 
kleur verandert en er een huisnummer 
in de cockpit verschijnt, valt één van de 
bewoners van de flats in de prijzen. Zo 
worden de bewoners in de komende tien 
jaar maandelijks verrast met een nieuwe 
hondenmand, een manicure of een diner 
bij kaarslicht.

Het Monument voor Toekomst Geluk 
wordt op zaterdag 29 september feeste-
lijk onthuld. 
Op woensdag 12 september organiseert 
Frank Koolen in Museum Drachten een 
kinderworkshop. Meer informatie en 
aanmelden: info@taak.me

Voorproefje op eerste stadsmarkering nu te zien in het museum

Kunstenaar Frank Koolen voor zijn kunstwerk. Is het een kast, een flatgebouw? Laat uw verbeelding 
spreken.

Foto: Harry Blokzijl

Bestemming Drachten
Het Monument voor Toekomst Geluk is 
onderdeel van het meerjarige kunst-
programma Bestemming Drachten. 
Op initiatief van de gemeente Smal-
lingerland worden in de vier windrich-
tingen van Drachten bijzondere stads-
markeringen gerealiseerd, kunstwerken 
die Drachten aan nieuw aanzien zullen 
geven. 

Bezoek nog tot 7 oktober in 
De Sluisfabriek de tentoonstelling Be-
stemming Drachten waar kunstenaars 
hun visies op West en de maquettes van 
de stadsmarkeringen ontwerpen zuid, 
noord, oost. Lees meer op: 
www.bestemmingdrachten.nl

situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit 
uw woning terwijl u er niet bent) direct 
de politie via telefoonnummer 112, het 
nummer voor spoed, moeten bellen. Snel 
alarm slaan, betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken.

Whatsapp in de buurt
U weet zelf wat normaal is in uw wijk 
of buurt. U weet wanneer er bekende of 
onbekende mensen langslopen. Of welke 
plekken logisch zijn om stil te staan met 
een auto. Afwijkend gedrag kan bete-
kenen dat er een inbreker op onderzoek 
uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u 
dit soort verdachte situaties delen met 
uw buren verderop. Er zijn al tiental-
len WhatsApp-groepen in de gemeente. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen en vragen naar de informatieflyer 
en deelnamesticker.
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ActiviteitenActiviteiten Stuur op tijd uw activiteit/(muziek)event/expositie 
binnen de gemeente Smallingerland naar: 

agenda@debreeduit.nlvoor de Agenda?

Tip van de week
Wat: Thematentoonstelling HET FRIESE 
LANDSCHAP
Waar: Galerie Buitengewoon, 
Dr.Heawei 52, 9213VG De Wilgen.
Wanneer: tot 2 september 2018, Ieder 
weekend open van 13.00 tot 17.00 u.

Galerie Buitengewoon in De Wilgen is 
een van de 18 locaties die in het kader 
van Culturele Hoofdstad 2018 mee-
doet aan de thematentoonstelling HET 
FRIESE LANDSCHAP. In deze galerie 
laten 11 kunstenaars hun kunstwerken 
zien.

Een gevarieerd gezelschap, met een 
gevarieerd aanbod, een gevarieerde 
kijk op het onderwerp en een gevari-

eerde uitingsvorm, zoals schilderijen, 
maar ook beelden en sieraden. De 
deelnemende kunstschilders: Tom Beijl, 
Margreet Boonstra, Janneke Hengst, 
Hiske Wiersma, Hendrik Elings. Rein 
Pol en Sjoerdtje Hak laten de verschil-
lende gezichten op Friesland zien. De 
beeldhouwers Els v.d. Glas en Jitse Sik-
kema en de edelsmeden Anneke Reeder 
en Hennie Broers tonen andere aspecten 
van het thema.

Het is een mooie start van een route 
door Friesland, je krijgt hier al een voor-
proefje van wat je op andere plaatsen 
kunt verwachten, of je kunt een keuze 
maken voor de andere locaties die je wilt 
bezoeken. 

Activiteiten   
Excursie: rugzakroute & survivalbaan 
voor avonturiers (8+)
Vrij 27 juli van 14 tot 16.30 uur. Locatie: 
Earnewâld. Kosten: deelname is voor 
leden van It Fryske Gea op vertoon van 
de ledenpas €9,-  en niet-leden betalen 
€10,. Opgave: via www.itfryskegea.nl/
eropuit of 0511 539618

Excursie: wandelen bij schemer en volle 
maan door de Alde Feanen

Vrij 27 juli van 20 tot 22 uur. Locatie: 
Earnewâld. Kosten: deelname is voor 
leden van It Fryske Gea op vertoon van 
de ledenpas gratis en niet-leden betalen 
€4,- (t/m 12 jaar €2,-). 
Opgave: via www.itfryskegea.nl/eropuit 
of 0511 539618

Excursie: waterdiertjes zoeken in de 
Alde Feanen
Di 31 juli van 14 tot 16 uur. 
Locatie: Earnewâld. Kosten: deelname is 
voor leden van It Fryske Gea op vertoon 
van de ledenpas gratis en niet-leden 

betalen €4,-. 
Opgave: via www.itfryskegea.nl/eropuit 
of 0511 539618

Wereldmaaltijd Bolivia
Er is op ma 6 augustus weer een 
ereldmaaltijd. Het land wat dan in de 
belangstelling staat is Bolivia. 
De kosten voor deelname is €10,-. 
Opgave kan via het telefoonnummer van 
de Wereldwinkel 0512 532144 of per mail 
info@wereldwinkeldrachen.nl

Excursie: varen door leefgebied zeearend 
en langs oorlogsmonument 
Datum: juni, juli, augustus en septem-
ber. Locatie: Nationaal Park de Alde 
Feanen. Kosten: deelname is voor leden 
van It Fryske Gea €5,- (t/m 12 jaar €3,-) 
en niet-leden betalen €8,- (t/m 12 jaar 
€5,-). Opgave: via www.itfryskegea.nl/
eropuit of 0511 539618.

Zeilen met het skûtsje “de Rot”
Meevaren/zeilen op donderdagavonden 
met het skûtsje “de Rot” vanuit de haven 
van Rottevalle. Kosten: €10,- p.p. en 
kinderen €2,50 p.p. De opstapplaats is 
bij de haven in Rottevalle. Voor info en 
deelname: 06 51946626.

Exposities
Expositie in kerkje Kortehemmen
Het historische kerkje in Kortehemmen 
is weer geopend en toont ook 2 exposi-
ties. Gerard Dijkstra uit Nij Beets krijgt 
de oude stronken van boeren en maakt 
er prachtige houten beelden van die 

In de galerie, maar ook op vele andere 
plaatsen, kunt u een folder met kaartje 
krijgen van de route en de deelnemende 
locaties.

Eventueel op andere dagen bent u 
welkom, maar dan even bellen voor uw 
bezoek: 0512 518684

veelal een symbolische betekenis heb-
ben. Kunstschilder Sietse van der Sluis 
uit De Wilgen exposeert met zijn schilde-
rijen. De toegang is gratis. Openingstij-
den: Zaterdagmiddag t/m 8 september 
van 13 tot 17 uur. Adres: Boerestreek 13, 
Kortehemmen. 

“Zomer Expositie”
Schilderijen en beelden van Margôt Rit-
man. De expositie is te zien van t/m zo 
16 september. Openingstijden: za en zo 
van 13 tot 17 uur. Adres: Hoptunen 13, 
De Wilgen.

Expositie “MIENSKIP” tijdens Tsjerkepaad
De Doopsgezinde kerk van Rottevalle is 
deze zomer alle Tsjerkepaad-zaterdagen 
van 13.30 tot 17 uur open. Dit jaar is er 
in de kerk een expositie over het thema 
“Mienskip”.

Muziek
Voortvarende Vrouwen
Een koor met Fleur & Kleur. Kom, kijk 
en geniet van de zangkunsten van dit 
prachtige koor in de mooie omgeving 
van Earnewâld op zo 29 juli. Locatie: 
Passantenhaven. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. 
Toegang: Gratis. 

In het Hippolytus kerkje in Olterterp 
komt op zondag 29 juli het projectkoor 
de Zingfamilie een concert geven. De 
aanvang is 15.30 uur.

Zo’n 35 koorzangers uit heel Nederland 
komen bij elkaar om een week lang te 
zingen onder leiding van dirigent Harry 

de Beer, die zelf de muziek- en zangstuk-
ken van verschillende genres arrangeert. 
De groep die zichzelf de Zingfamilie 
noemt verblijft hiervoor in Nieuw Al-
lardsoog in Bakkeveen. De toegang van 
het concert op zondagmiddag in het 
Hippolytus kerkje is gratis.

Zingfamilie geeft gratis concert in Olterterp

Op maandag 6 en dinsdag 7 augustus 
kunnen opstappers mee aan boord van 
het skûtsje “de Rot” om de SKS wedstrij-
den op de Veenhoop en in Earnewâld 
vanaf het water te volgen.

De opstapplaats is op beide dagen bij 

Hotel Ie Sicht in Oudega Sm. 
De kosten bedragen € 15.00 p.p. 
Skûtsje “de Rot” vertrekt om 11.00 uur 
en de aankomsttijd hangt af van de wed-
strijd en weersomstandigheden.
Telefonisch reserveren is gewenst op 
06-55864180.

Mee naar de SKS wedstrijden op de Veenhoop en Earnewâld

Talent zoekt Talent Talent 

MAATSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING
SMALLINGERLAND

MOS
Zuidkade 62/1 
9203 CN Drachten
tel. 0512 - 51 55 98 

 

 

Van Knobelsdor�plein 121
9203 DH Drachten
0512 - 51 56 71

Maar wel lekker en gezellig eten in @Holdert.
U bent in augustus elke donderdag van harte welkom
om gezellig aan te schuiven.

geen Open Tafel

in augustus 2018

 

MOS

 

 

Talent -
Centrum voor vrijwillige inzet
Van Knobelsdor�plein 123
9203 DH Drachten
0512 - 51 18 59
ma en do:  9.00 - 12.00 uur
                  13.00 - 16.00 uur
di en wo: 9.00 - 12.00 uur

 

 

@Hodert 

 

 

 

Aanvang 12.00 uur
 
Informatie bij @Holdert, tel.  0512 - 51 56 71

Voorzitter
            Vind je het leuk om vergaderingen te leiden en 
bijeenkomsten te organiseren bij een patiëntenvereniging? 
Sluit je dan aan bij een vereniging die van alles organiseert 
zoals zwemgroepen, hydrotherapie, gezellige middagen, uitjes.
  
 

 

 Maatjes 
            Voor een organisatie die ondersteuning biedt aan huis, 
zoeken wij verschillende maatjes om samen acties te 
ondernemen. Fietsen, dagjes uit, kopje ko�e drinken, 
samen de tuin doen, wandelen, zingen, enz.

 

 

 

 

Zoekt u vrijwilligerswerk, maar staat uw klus er vandaag niet bij ?
Kom gerust eens langs om ook andere vacatures te doorzoeken.

Op 29 juli 2018 is het al weer 
60 jaar geleden dat Bindert & Teatske 

elkaar het ja woord gaven.
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Want ik weet, mijn verlosser leeft.

Job 19 : 25a

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve heit, pake en oerpake

Jacob Peterson
            * Leeuwarden, 10 november 1930            † Drachten, 24 juli 2018

sinds 10 juni 2009 weduwnaar van Meintje Peterson-Adema

Vol vertrouwen, wetend dat dit niet het einde maar een nieuw begin is.

 Drachten: Ellie Helder-Peterson
  Hendrik Helder
   Meintje en Bert, Tycho, Edin
   Gepke en Gerlof, Jesper, Marije
   Germ-Jaap

 Noardburgum: Johan de Graaf-Peterson
  Meindert de Graaf
   Baukje
   Jacob

 Drachten: Willie Adema-Peterson
  Aalzen Adema
   Marleen en Jelmer
   Sander †
   Bianca en Jasper
   Ingrid en Bjorn

Correspondentieadres:
Voorhuis 41, 9205 BD Drachten

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op zaterdag 28 juli
om 11.00 uur in ‘‘de Oase’’, Ringweg 3 te Drachten, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het kerkhof bij de Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat te
Veenwouden. Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in “de Oase”.

Colofon Breeduit
Op de redactionele pagina's van Breeduit staat linksboven 
een logo. Is dat logo groen dan gaat het om een pagina 
van de gemeente. Is het logo blauw, dan is de redactie 
van de uitgever aan het woord. 

Groen logo is redactie gemeente: 
communicatie@smallingerland.nl of 0512 581234. 
Foto's: gemeente Smallingerland, tenzij anders vermeld.

Blauw logo is redactie uitgever: 
redactie@debreeduit.nl of 0512 519652 

Aanleveren kopij agenda
agenda@debreeduit.nl  
Advertenties en rouwadvertenties     
Breeduit 0512 519 652    advertentie@debreeduit.nl
Jan Westerhof   Henk Hilbrands
Stationsweg 64    Postbus 648   9200 AP Drachten
Uitgever / Opmaak
Norddesign 0512 525 656  Breeduit 0512 519 652
studio@debreeduit.nl  Stationsweg 64   Drachten

Verschijning
Breeduit verschijnt elke donderdag in een oplage 
van 27.300 en wordt verspreid in de gemeente Smallingerland. 
Wekelijks komt Breeduit als PDF op de website van de 
gemeente te staan. 

Kerkdiensten
Kijk voor alle kerkdiensten op 
www.debreeduit.nl/
kerkdiensten

Fa m i l i e B e r i C H T

Breeduit 
niet ontvangen?

Geef uw adres en postcode door via 
klachten@debreeduit.nl of bel naar 

0512-519652. 
De Breeduit is ook digitaal te vinden 
op www.smallingerland.nl/Breeduit, 

of www.debreeduit.nl. 
Daarnaast ook af te halen op 

diverse afhaalpunten in 
Drachten en omliggende dorpen.

 Tel. 06 30 38 95 94
erna@jansenuitvaartzorg.nl
www.jansenuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

Elke verzekeringsvorm wordt geaccepteerd

Iepie Lindeboom-Hospes

De Goudberch 5
9222 LL Drachtstercompagnie
06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl
www.iepielindeboom-hospes.nlwww.iepielindeboom-hospes.nl

Voor een afscheid met 
liefde en respect

De Goudberch 5
9222 LL  Drachtstercompagnie

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

www.uitvaartverzorgingfriesland.nl  www.iepielindeboom-hospes.nlwww.uitvaartverzorgingfriesland.nl  www.iepielindeboom-hospes.nl
info@uitvaartverzorgingfriesland.nl  

GRATIS 

Motor voor jouw SunEye Knikarmscherm*

*Vraag Friezon Zonwering & Raamdecoratie naar de voorwaarden en looptijd van de actie.

Friezon Zonwering & Raamdecoratie 
Stationsweg 46
9201 GP Drachten
0512 - 514 200
www.friezon.nl
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ZonwerinG & raamDecoratie

Heb jij altijd al eens over water willen 
lopen? In een grote opblaasbal loop je zo 
naar de overkant. Spectaculaire ervaring 
voor kinderen tot 12 jaar.  Opgave bij 
de leiding ter plaatse. Kom kijken en 
aanmoedigen op 5 augustus vanaf 14.30 
uur in de Ringvaart.

Deze activiteit is onderdeel van de de 
zomeractiviteiten die in Earnewâld on-
der de noemer ‘Eltse snein wat by d’ein!’ 
worden georganiseerd. Elke zondagmid-
dag vanaf 20 mei t/m 30 september een 
activiteit die zal plaatsvinden in en om 
het centrum van Earnewâld. 

Kijk voor het gehele zomerprogramma 
op www.earnewald.nl

Datum: 5 augustus 2018 
Locatie: Ringvaart – Toeristenbureau
Plaats: Earnewâld 
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Toegang: Gratis

Op het water lopen in Earnewald
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Zoom 11   9231  DX  SurhuiSterveen  telefoon 0512  361  384   www.borger.nl
elke  woenSDag koopavonD 18 .30  -  21 .00  uur!

ma op afSpraak  Di t/m vr 9.30 tot 12.00 uur / 13.00 tot 17.30 uur  Za 09.30 tot 16.00 uur

k l a S S i e k  &  m o D e r n

.NL

Modern of klassiek?

De grens tussen modern en klassiek is flinterdun. Want strak klassiek kan heel modern zijn
terwijl modern vaak een klassiek uitstraling heeft. Kortom, tijd voor een goed gesprek...
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Ziekenhuis Nij Smellinghe start nog voor 
de bouwvak 2018 met de installatie van 
ruim 9.000 zonnepanelen op het ter-
rein van het Drachtster ziekenhuis. De 
gemeente Smallingerland verleende 
eerder al de vergunning voor uitvoer van 
dit duurzame plan. De daadwerkelijke 
bouw gaat nu van start. Dit betekent 
dat Nij Smellinghe gaat beginnen met 
het plaatsen van de funderingen voor 
de constructie waar de zonnepanelen 
op komen. Tegelijkertijd wordt ook het 
aantal parkeerplaatsen vergroot.

Nij Smellinghe krijgt 3.500 zonnepanelen 
op het bestaande dak, de rest wordt op 
een unieke constructie gemonteerd die 
het grote parkeerterrein volledig gaat 
overkappen. De panelen hebben een 
vermogen van 305 watt per stuk (2,7 
megawatt in totaal). Hiermee dragen de 
zonnepanelen bij aan het doel van Nij 
Smellinghe om maatschappelijk verant-

woord te ondernemen en om in 2030 
energiepositief te zijn. Deze doelstelling 
wordt breed gedragen door de medisch 
specialisten van het Medisch Specialis-
tisch Bedrijf (MSB) Drachten, die realisa-
tie van het zonnepark meefinancieren.

De planning is om de werkzaamheden 
eind december 2018 af te ronden. Nij 
Smellinghe kan dan op duurzame wijze 
zelf ruim een derde deel van het stroom-
verbruik opwekken voor het ziekenhuis.

Realisatie duurzaam plan
 
Het duurzame plan is gerealiseerd met 
zonne-energiespecialist GroenLeven. Zij 
gaan de installatie ook uitvoeren.  ABN 
AMRO Lease financiert ook mee, zij 
streven verduurzaming van vastgoed in 
alle sectoren na. Nij Smellinghe kreeg in 
2016 een SDE+-subsidie toegekend voor 
dit project.

V.l.n.r.: directeur Bedrijf en Gebouwen Nij Smellinghe Folkert Brouwers, senior relatiemanager Bedrijven 
Industry & Healthcare ABN AMRO Bank Tom Moesker, gynaecoloog Henk Oosterhof (MSB), cardioloog 
Marcel van der Linde (MSB) en marketeer GroenLeven Maarten de Groot.

Ziekenhuis Nij Smellinghe start met installatie zonnepanelen

In 1968 werd de flat gebouwd aan de 
Dwarswyk in opdracht van Woningbouw 
Talma (nu WoonFriesland) De oudste 
bewoner van deze Tolve Wiken flat wordt 
binnenkort 95 jaar en de eerste bewoner 
woont al sinds de bouw in de flat. Om het 
50-jarig bestaan te vieren werd vorige 
week een boottocht voor de bewoners 
georganiseerd.

Sinds een paar jaar is namelijk een 
flatraad opgericht met het doel om leuke 
activiteiten te doen met de bewoners .
Regelmatig wordt een koffiebijeenkomst 

georganiseerd met de bewoners om de 
oudere en jongere bewoners contact met 
elkaar te laten maken. Dankzij de inzet 
en bijdrage van de bewoners wordt ieder 
jaar een BBQ georganiseerd, dat zal ook 
in september weer plaatsvinden.
Ook krijgen zieke bewoners aandacht 
van deze flatraad in de vorm van een 
kaartje als iemand in het ziekenhuis ligt.
Vorige week is de boottocht gemaakt 
op De Harmonie vanuit de haven van 
Drachten, met de bewoners die zich op 
hadden gegeven om het jubileum te vie-
ren en 32 personen gingen mee. 

Bewoners De Tolve Wiken flat 
vieren halve eeuw bestaan

Afgelopen zaterdag vond het tweede 
wijkfeest plaats, dat georganiseerd werd 
vanuit de wijkraad Himsterhout. De 
weersomstandigheden waren deze keer 
fantastisch en rond honderd buurtgeno-
ten hebben een bezoek gebracht aan dit 
wijkfeest. 

Voor de kinderen was er een springkus-
sen en iedereen kon meedoen aan Oud-
hollandse spelen, onder het genot van 
muziek. Ook voor de inwendige mens 
was er genoeg geregeld, zoals koffie, 
thee, ranja maar ook ijs, stroopwafels en 
een broodje hotdog.
Het feest vond plaats op het terrein waar 
ook het kunstwerk Open Huis staat. 

Tweede editie wijkfeest 
Himsterhout een succes

“Er is aandacht voor dit terrein om dit 
nog meer een centrale ontmoetingsplaats 
voor de wijk te laten zijn”, meldt Eric 
Annema van de wijkraad Himsterhout, 
die zeer tevreden terugkijkt op dit 
tweede jaar dat het wijkfeest georgani-
seerd is.

ABD Nissan Drachten neemt per 1 
september de locatie over van British 
Car Centre Hofstee aan de Omloop 56 in 
Drachten. ABD was al langer op zoek naar 
een mooie zichtlocatie om de nieuwe 
huisstijl van Nissan te kunnen implemen-
teren.

Directeur Wybe Kooistra van ABD Nis-
san Drachten is zeer ingenomen met 
de aankoop van het onder architectuur 
gebouwde pand. Het pand wordt na 
de overname uitgebreid en gemoderni-
seerd. Tegen het einde van dit jaar hoopt 
de Drachtster Nissan-dealer na 42 jaar 
het pand aan de Hemmen te verruilen 
voor deze nieuwe locatie.

ABD Nissan Drachten verhuist 
naar nieuwe locatie

De tweejaarlijkse verkiezing van de 
Ondernemersprijs Smallingerland vindt 
dit jaar plaats op 29 oktober in Schouw-
burg De Lawei. De vakjury heeft uit alle 
aanmeldingen en aanbevelingen vorige 
week een aantal bedrijven per categorie 
genomineerd. Onderstaande onderne-
mers uit de gemeente kregen hiervan 
bericht en komen eerst op 20 september 
bijeen om zich te presenteren. 

Starters
- HUG BV – Camilo Behage
- Fruitkracht – Yvette Staal en Erika Poel
- PUUR IJs & Chocolade Drachten –  
 Hylke Breman

MKB, Industrie & Dienstverlening
- Werkfactor – Hielke Penninga
- Rodenberg Interieurs – Erik Moorlag
- WitWay – Loek de Wit en  
 Mariska Schoone

Horeca & Detailhandel
- Elinga Mode BV – Bas en Bea de Vries
- Het Spijshuys – Isabelle en  
 Simon Lamsa

- A.J. Catering, Easy in Party & Events –  
 Jouke Oostenbrug en Annemarie van  
 de Meer

Innovatie
- Elfskot – Jelle Jansma
- Friesland Lease / Leasefiets –  
 Jan Baljeu
- Pharmium Apotheek BV –  
 Adriaan Barentsen, Michel Pais en  
 Jouke de Jong

Alle genomineerden zullen op maandag 
29 oktober 2018 gepresenteerd worden 
tijdens de 7e editie van de Ondernemers-
prijs Smallingerland in Schouwburg De 
Lawei in Drachten, waar aan de winnaar 
per categorie een Award zal worden 
uitgereikt. De ondernemersprijs is een 
initiatief van Ondernemersvereniging 
Smallingerland en gemeente Smallin-
gerland en wordt uitgevoerd door NBE 
(Network Business Events). Belang-
stellenden die deze geheel verzorgde 
netwerkavond willen bijwonen kunnen 
entreekaarten aanschaffen via organisa-
tiebureau NBE (website: www.nbe.nu).

Genomineerden Ondernemers-
prijs Smallingerland bekend
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WWW.DE-BUITENPLAATS.NL
INFO@DE-BUITENPLAATS.NL

0511-539470 • KOAIDYK 8 • EARNEWÂLD

geheel vernieuwd!

Hamburgers 
& Tapas
KOM DE GERECHTEN 
VAN ONZE NIEUWE 
MENUKAART PROEVEN!

2e Hoofdgerecht 
gratis* 

of
Gratis drankje 

bij een lunchgerecht

acties

Tegen inlevering van deze advertentie.

terras,
restaurant,
bar & zalen

*Op basis van 3 gangendiner




