
king. De tekst van het reglement en de mandaat-
overzichten zijn tegen betaling te verkrijgen bij
de balie in de hal van het Stadskantoor.
De voorzitters van de 
Adviescommissie bezwaarschriften.

Terinzagelegging Concept-Prostitutiebeleid
Op 6 december heeft het college het Concept-
Prostitutiebeleid vastgesteld. Ten opzichte van
het huidige beleid is er een aantal wijzigingen.
Belangrijkste daarvan is dat onder voorwaarden
vestiging van een seksinrichting buiten het
Weazegebied mogelijk is. Seksinrichtingen in de
vorm van inpandige raamprostitutie of sexvideo-
cabines blijven alleen mogelijk binnen het
Weazegebied. Het Weazegebied wordt ingeperkt
tot de bestaande omvang. Nieuwe aanvragen
worden voortaan bekendgemaakt in de Huis aan
Huis.
Om te komen tot definitieve vaststelling van het
gewijzigde prostitutiebeleid wordt de procedure
gevolgd, zoals staat in de Inspraakverordening
Leeuwarden. Daarom wordt vanaf heden tot 25
januari 2006 het Concept-Prostitutiebeleid ter
inzage gelegd bij de balie van het Stadskantoor,
Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.
Belanghebbenden en burgers van de gemeente
Leeuwarden worden tot 25 januari 2006 in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze op dit con-
cept-beleid in te dienen. Dit kan schriftelijk door
uw brief te sturen aan het college van
Leeuwarden, t.a.v. de heer H. Halbersma,
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden of monde-
ling door hiervoor een afspraak te maken met de
heer H. Halbersma. Hij is bereikbaar onder het
telefoonnummer 058-2338258.
Na 25 januari 2006 wordt er van de inspraak
een eindverslag gemaakt waarin de zienswijzen
en de reactie van het college op de zienswijzen
staan. Vervolgens wordt het eventueel gewijzigde
conceptbeleid definitief vastgesteld en zal voor-
taan bij vergunningverlening hieraan worden
getoetst.

Eindadvies radiozenderpakket per 1 juli
2006 in het UPC-gebied
De Programmaraad adviseert 3 zenders te ver-
vangen.

Nieuwe zenders
FIP (Franse muziekzender)
BBC 2 (nieuws en muziek)
Klara (Belgische klassieke zender)

Vervangen zenders
BNR Nieuwsradio (nieuws en muziek)
RTL FM (popmuziek)
FUNX (popmuziek)

Het eindadvies heeft een geldigheidsduur van
1 jaar. Voor verdere informatie: 
www.programmaraadfriesland.nl 
Onafhankelijke Programmaraad Friesland

Fonteinstraat gestremd wegens herstraten rij-
baan.  Start week 49. Duurt tot week 51. 
Wirdum Pastorijsingel. Enige hinder i.v.m. aan-
leg parkeerplaatsen. Start: 12 december duurt
tot 23 december. 

Vervolg verderop in deze krant
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ZWARTMAGENTACYAANGEEL

Vergadering gemeenteraad
Openbare vergadering op 19 december 2005
om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis,
Hofplein 38 te Leeuwarden. De publieke tribune
is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:
I. Opening, vaststelling agenda en mededelin-

gen.
II. Vragenhalfuurtje voor burgers.
III. Vaststellen van het verslag van de raadsver-

gadering van 7 november 2005 en 28
november 2005.

IV. Ingekomen stukken.
V. Hamerstukken, benoeming en bespreekpun-

ten.
1. Bezwaarschrift d.d. 5 juni 2005 van de fami-

lies Radjkoemar, Verlaan Hoeksma, Bouwhuis
Theuns te Leeuwarden tegen het besluit van
de gemeenteraad d.d. 29 maart 2005, ken-
merk 5982 GV, waarbij een partiële herzie-
ning van het bestemmingsplan “Bilgaard”
wordt voorbereid voor een gebied aan het
Skrok, Brandemeer/De Kei en aan de
Eeskwerd te Leeuwarden.  

2. Bezwaarschrift d.d. 5 juni 2005 van de wijk-
vereniging “Het Havankpark” te Leeuwarden
tegen het besluit van de gemeenteraad d.d.
29 maart 2005, kenmerk 5982 GV, waarbij,
gelet op artikel 21 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, een partiële herziening
van het bestemmingsplan “Bilgaard” wordt
voorbereid voor een gebied aan het Skrok en
aan de Eeskwerd te Leeuwarden (voorberei-
dingsbesluit).  

3. Bezwaarschrift d.d. 8 juni 2005 van de heer
F.F. van der Staay te Leeuwarden tegen het
besluit van de gemeenteraad d.d. 29 maart
2005, kenmerk 5982 GV, waarbij een partiële
herziening van het bestemmingsplan
“Bilgaard” wordt voorbereid voor een gebied
inzake het oprichten van drie appartements-
gebouwen op een perceel gelegen aan de
Eeskwerd (Bilgaard) te Leeuwarden.

4. Vaststelling bestemmingsplan “Huizum-West”.
5. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het
gebied ten oosten van de Dobbehôf te
Goutum.

6. Consequenties wijziging Algemene Wet
Bestuursrecht.

7. Kredietaanvraag ISV-2 middelen voor particu-
liere woningverbetering Vlietzone, groenpro-
jecten, geluidsanering, bodemsanering, ener-
gieprojecten, inzet van ontwikkelingssubsidie
en communicatie rond het ISV-2 programma.

8. Wijziging  artikel 3 lid 3 van de deelssubsidie
verordening “Topsportevenementen”.

9. Herijking relatie Gemeente/BV Sport.
10. Dekking functiewaardering Dienst Brandweer.
11. Subsidiëring (lokale) politieke partijen.
12. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

december 2005.
13. Ontwerpbesluit tot oprichting van de

Stichting Nederlandse Gemeenten Energie.
14. Ontslag en benoeming leden bestuurscom-

missie Parnas.
15. Het weigeren van een vrijstellingsverzoek

voor de bouw van een woning op een per-
ceel aan de Wergeasterdyk te Goutum.

16. Evaluatie onkruidpilot 2004-2005.
17. Vervolgaanpak en kredietaanvraag

Revitalisering Bedrijventerrein Leeuwarden
West.

18. Renovatie en upgrading toegangshal
Kalverdijkje, renovatie en uitbreiding horeca-
voorziening Kalverdijkje en uitbreiding mate-
rialenberging sporthal Kalverdijkje.

19. Optimalisatievoorstellen Zuiderburen.
20. Medebespeling sportcomplex Wiarda door de

Friesche Voetbal Club (FVC).
21. Realisatie Kenniscampus Leeuwarden.

Indien de agenda de avond van de raad niet is
afgewerkt, wordt de vergadering voortgezet op
woensdag 21 december 2005 om 19.30 uur.

Cliëntenraad Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Openbare vergadering op 22 december 2005
om 13.00 uur in de raadzaal in het Stadhuis,
Hofplein 38 te Leeuwarden. 

Op de agenda staat o.a.:
-   Stand van zaken Wet werk en bijstand

(Wwb);
-  B&W-advies inzake aanbieding van het jaar-

verslag van de Adviescommissie bezwaar-
schriften van de Sociale Zekerheidskamer
over het jaar 2004 en inzet extra capaciteit
op de afhandeling van de bezwaarschriften.

Als u in contact wilt komen met de Cliëntenraad
kunt u schrijven naar: Cliëntenraad Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, Antwoordnummer 6295,
8900 VC LEEUWARDEN (postzegel niet nodig).

Vergadering Gemeenschappelijke Regeling
Sw Fryslân
Openbare vergadering op 15 december 2005
om 16.30 uur bij Caparis NV, Ampèrelaan 2, te
Drachten van het Algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Sw Fryslân.

Op de agenda staat onder andere:
1. Rapportage 3e kwartaal. 

2. Vaststellen jaarovereenkomst 2006 tussen
Gr-Sw Fryslan - Caparis N.V.

3. Concept alternatievennota SW.

Inspraak aanvraag om vrijstelling artikel 19,
lid 1 WRO
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
maken bekend, dat bij de balie in de hal van het
Stadskantoor vanaf 15 december 2005, geduren-
de zes weken, voor een ieder ter inzage ligt ten
behoeve van inspraak een aanvraag om vrijstel-
ling van het bestemmingsplan op grond van arti-
kel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Volgens artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en de gemeentelijke Algemene
Inspraakverordening kunnen ingezetenen van de
gemeente, en in de gemeente een belang heb-
bende natuurlijke en rechtspersonen, bij de
voorbereiding van een vrijstellingsprocedure, op
grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, betrokken worden.

Het volgende verzoek om vrijstelling ex artikel
19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
is binnengekomen:

• Een bouwplan voor het oprichten van een
loods op het perceel Mr. P.J. Troelstraweg
195 te Leeuwarden. 

Gedurende de inspraaktermijn kunt u uw reactie
mondeling kenbaar maken door een afspraak te
maken via de balie stadsontwikkeling, of schrifte-
lijk door uw reactie te schrijven aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA
Leeuwarden.   

Vergunning Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
maken op grond 
van artikel 3:12, lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn
om aan:

a. Delta Oil B.V., Hearewei 159, 9035 EL
Dronrijp, een oprichtingsvergunning op grond
van artikel 8.1 lid 1a en lid 1c van de Wet
milieubeheer te verlenen voor het oprichten
van een onbemand tankstation en een olie-
molen voor het produceren van koolzaadolie
op het perceel Morseweg (nog ongenum-
merd) te Leeuwarden.

Een en ander onder diverse voorschriften ter
bescherming van het milieu.

Terinzagelegging
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de daar-
op betrekking hebbende stukken liggen ter inza-
ge vanaf 15 december 2005 t/m 25 januari
2006 bij de centrale balie in de stadshal van het
Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te
Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 uur tot
16.00 uur.
Op verzoek kunnen genoemde stukken op
maandag van 16.00 uur tot 19.00 uur in het
Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden ter inzage
worden gelegd. Indien gewenst kan door mede-
werkers van het team Bedrijfsmilieuzaken van de
dienst Stadsontwikkeling en -beheer een mon-
delinge toelichting op de stukken worden gege-
ven.

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een
ieder t/m 25 januari 2006 mondeling én schrif-
telijk worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen
kunnen bij ons college, Postbus 21000, 8900 JA
Leeuwarden worden ingediend. Mondelinge
zienswijzen kunnen worden doorgegeven aan de
behandelend inspecteur, telefoonnummer (058)
233 8434. Een afschrift van ingebrachte zienswij-
zen zal worden verzonden aan de aanvrager. 

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
delen mede dat zij besloten hebben om op
grond artikel 8.42 van de Wet milieubeheer een
nadere eis op te leggen bij de melding:
• Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtin-

gen milieubeheer van ‘t Golden Fust, gelegen
aan Bij de Put 6 te Leeuwarden.

Er worden voorschriften gesteld met betrekking
tot geluid.

Terinzagelegging
De beschikking ligt bij de centrale balie in de
stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofster-
kerkhof 2 te Leeuwarden ter inzage vanaf 15
december 2005 t/m 25 januari 2006 elke werk-
dag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op verzoek kun-
nen genoemde stukken op maandag van 16.00
uur tot 19.00 uur in de bodekamer van het
Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden ter inzage
worden gelegd.
Indien gewenst kan door medewerkers van het
team Bedrijfsmilieuzaken van de dienst
Stadsontwikkeling en -beheer een mondelinge
toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaar
Een ieder kan ingevolge de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht tot en met 25 janu-
ari 2006 bezwaar maken door het indienen van
een bezwaarschrift bij ons College, Postbus
21000, 8900 JA Leeuwarden. 

Het verzoek tot schorsing en/of voorlopige voor-
ziening kunt u richten aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
De beschikking treedt in werking de dag na de
dag waarop de termijn afloopt voor het indienen
van een bezwaarschrift of indien een verzoek
om een voorlopige voorziening is gedaan en op
dat verzoek is beslist. 

Vergunning Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
delen mede dat zij op 13 december 2005 aan:

• Langhout Schilderwerken B.V., Galvanistraat 4
te Leeuwarden een revisievergunning op
grond van artikel 8.4 van de Wet milieube-
heer hebben verleend voor Langhout
Schilderwerken B.V., op het perceel
Galvanistraat 4 te Leeuwarden. 

Er zijn geen zienswijzen tegen de ontwerpbe-
schikking ingediend. De definitieve beschikking
is niet gewijzigd ten opzichte van de ter inzage
gelegde ontwerpbeschikking. Een en ander
onder diverse voorschriften ter bescherming van
het milieu.

Terinzagelegging
De Wet milieubeheervergunning alsmede de
daarop betrekking hebbende aanvraag met bij-
behorende stukken liggen bij de centrale balie in
de hal van het stadskantoor ter inzage vanaf 15
december 2005 t/m 25 januari 2006.
Op verzoek kunnen genoemde stukken op
maandag van 16.00 tot 19.00 uur in het
Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden ter inzage
worden gelegd. Indien gewenst kan door mede-
werkers van het team Bedrijfsmilieuzaken van
Stadsontwikkeling en -beheer een mondelinge
toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep
Van 15 december 2005 t/m 25 januari 2006
staat beroep open bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State voor:
1. belanghebbenden die tijdig zienswijzen heb-

ben ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king;

2. degene die zienswijzen hebben tegen wijzi-
gingen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht;

3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van de
beschikking.

De vergunning wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voordien
beroep is ingesteld en een verzoek wordt
gedaan tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. 
Een beroepschrift moet in tweevoud worden
ingediend bij de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd. Een verzoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Hiervoor is eveneens grif-
fierecht verschuldigd.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat
op een dergelijk verzoek is beslist.

Vergunning Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
delen mede dat zij op 7 december 2005 aan:

• Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.,
Rivium Boulevard 156 te Capelle aan den
IJssel een revisievergunning op grond van
artikel 8.4 van de Wet milieubeheer hebben
verleend voor het Shell tankstation op het
perceel Harlingerstraatweg 150 te
Leeuwarden. 

De definitieve beschikking is gewijzigd ten
opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpbe-
schikking. Een en ander onder diverse voorschrif-
ten ter bescherming van het milieu.

Terinzagelegging
De Wet milieubeheervergunning alsmede de
daarop betrekking hebbende aanvraag met bij-
behorende stukken liggen bij de balie in de hal
van het Stadskantoor ter inzage vanaf 

15 december 2005 t/m 25 januari 2006. Op ver-
zoek kunnen genoemde stukken op maandag
van 16.00 uur tot 19.00 uur in het Stadhuis,
Hofplein 38 te Leeuwarden ter inzage worden
gelegd. Indien gewenst kan door medewerkers
van het team Bedrijfsmilieuzaken van de dienst
Stadsontwikkeling en -beheer een mondelinge
toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep
Van 15 december 2005 t/m 25 januari 2006
staat beroep open bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
1. degenen die tijdig bedenkingen hebben

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt

van de gelegenheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking;

3. degenen, die bedenkingen hebben tegen wij-
zigingen die bij het geven van de beschikking
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van de
beschikking.

De vergunning wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voordien
beroep is ingesteld en een verzoek wordt
gedaan tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. 
Een beroepschrift moet in tweevoud worden
ingediend bij de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de voorzitten van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd. Een beschikking wordt
niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek
is beslist. 

Meldingen Wet milieubeheer
Kennisgevingen niet-vergunningplichtige 
inrichtingen 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
maken, ingevolge artikel 8.41 lid 4 van de Wet
milieubeheer bekend, dat zij van de volgende
niet-vergunningplichtige bedrijven een melding
hebben ontvangen. 

Meldingen van het Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichting milieubeheer van:
• Onder de Luifel B.V., Stationsweg 6, 8911 AG

Leeuwarden, inzake het oprichten en in wer-
king hebben van Party Service Onder de
Luifel B.V., gelegen aan de Francois
Haverschmidtwei 7 te Leeuwarden.

Meldingen van het Besluit Bouw- en 
houtbedrijven milieubeheer van:
• De heer K. Hofstra, De Zwette 21, 9269 RC

Veenwouden, inzake het oprichten en in wer-
king hebben van Jachtbouw Hofstra, gelegen
aan de Ceresweg 42 te Leeuwarden;

• VHD Bedrijfswageninrichting B.V., Simon
Vestdijkwei 7, 8914 AX Leeuwarden, inzake
het van toepassing worden van het Besluit
voor VHD Bedrijfswagen-inrichting B.V. gele-
gen aan de Simon Vestdijkwei 7 te
Leeuwarden.

Meldingen van het Besluit woon- en 
verblijfsgebouwen milieubeheer van:
• Laan & Nijholt Beheer B.V., Ceresweg 27,

8938 BG Leeuwarden, inzake het oprichten
en in werking hebben van Laan & Nijholt
Beheer B.V. gelegen aan de Ceresweg 27 te
Leeuwarden;

• Nuon, Coenensparkstraat 25, 7202 AN
Zutphen, inzake het van toepassing worden
van het Besluit voor Nuon gelegen aan de
Melkemastate 2 te Leeuwarden.

Meldingen van het Besluit opslag- en 
transportbedrijven milieubeheer van:
• Stichting Parkeergarages Leeuwarden,

Wirdumerdijk 13A, 8911 CB Leeuwarden,
inzake het oprichten en in werking hebben
van Parkeergarage Oldehove gelegen aan het
Oldehoofsterkerkhof 3 te Leeuwarden. 

Meldingen van het Besluit voorzieningen en
installaties milieubeheer van:
• Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000,

8900 JA Leeuwarden, inzake het oprichten
en in werking hebben van een grondwater-

w w w . l e e u w a r d e n . n l w w w . l e e u w a r d e n . n l w w w . l e e u w a r d e n . n l w w w . l e e u w a r d e n . n l w w w . l e e u w a r d e n . n l w w w . l e e u w a r d e n . n l

Het stadskantoor kunt u vinden aan Oldehoofsterkerkhof 2, te Leeuwarden 
en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

De afdelingen Burgerzaken en Belastingen zijn op maandag vanaf 10.00 uur geopend 
en op donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Centraal bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.
Telefoonnummer: 058 233 88 33, Fax: 058 215 39 49.
Het postadres van alle diensten in het stadskantoor is:
Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
E-mail: gemeente@leeuwarden. nl
Internet: www.leeuwarden.nl

zuiveringsinstallatie gelegen aan Achter de
Hoven 25 B te Leeuwarden;

• Bedrijven Vereniging de Hemrik, Hidalgoweg
2, 8938 BA Leeuwarden, inzake het oprich-
ten en in werking hebben van Windturbine
Bedrijven Vereniging de Hemrik gelegen tus-
sen Vestaweg 1 en Hidalgoweg 2 te
Leeuwarden.

Omdat de Besluiten zijn gebaseerd op algemeen
geldende regels en voorschriften die het milieu
beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor
het indienen van zienswijzen en het instellen
van beroep.  Indien gewenst kan door medewer-
kers van het team Bedrijfsmilieuzaken van de
dienst Stadsontwikkeling en -beheer een mon-
delinge toelichting op de meldingen worden
gegeven op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00
uur.

Bouwverordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Leeuwarden maken bekend dat, met ingang van
16 december 2005, gedurende zes weken bij de
centrale balie in de stadshal in het Stadskantoor
aan het Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden,
voor een ieder ter inzage ligt een exemplaar van
het raadsbesluit d.d. 28 november 2005. 
Daarbij is de bouwverordening van de gemeente
Leeuwarden vastgesteld. Een kopie van het
besluit is tegen betaling te verkrijgen bij de cen-
trale balie in de stadshal in het Stadskantoor.
De bovenvermelde verordening treedt in werking
acht dagen nadat zij bekend is gemaakt.

Reglement en mandaatoverzichten
Adviescommissie bezwaarschriften 
De Adviescommissie bezwaarschriften van de
gemeente Leeuwarden maakt bekend dat gedu-
rende zes weken bij de balie in de hal van het
Stadskantoor voor een ieder ter inzage ligt een
exemplaar van zijn besluit d.d. 14 oktober 2005,
nummer 22713. 

Vastgesteld is het “Reglement Adviescommissie
bezwaarschriften als bestuursorgaan”. In dit
reglement is een regeling getroffen voor de
besluitvorming van de commissie. De commissie
is namelijk niet alleen een adviesorgaan, maar
ook een bestuursorgaan van de gemeente.
Onder andere de primaire besluitvorming, de
besluitvorming in bezwaar en de klachtafhande-
ling zijn in het reglement geregeld.

Eveneens ligt een exemplaar van haar besluit d.d.
14 oktober 2005, nummer 22748 ter inzage.
Vastgesteld is het “Mandaatoverzicht van de com-
missie als bestuursorgaan”. In dit overzicht heeft
de commissie de uitoefening van diverse bevoegd-
heden gemandateerd aan de voorzitter en is even-
eens toestemming verleend tot het opdragen van
die bevoegdheden aan de secretaris. 
Tenslotte ligt een exemplaar van haar besluit d.d.
14 oktober 2005, nummer 22783 ter inzage.
Vastgesteld is het gewijzigde “Mandaatoverzicht
van de commissie als adviesorgaan”. De wijziging
van het overzicht hangt samen met het besluit
tot wijziging van de Verordening adviescommis-
sie bezwaarschriften (raadsbesluit d.d. 27 juni
2005, nummer 12037). 

Het reglement en de mandaatoverzichten treden
in werking de eerste dag na deze bekendma-

Openbare vergaderingen en mededelingen 
van het gemeentebestuur van Leeuwarden.

14 december 2005

Milieu

Diverse 
bekendmakingen

Bestemmings-
plannen

Openbare 
vergaderingen

Als niet anders is aangegeven, liggen de stuk-
ken voor de openbare vergaderingen ter inzage
bij de centrale balie in de stadshal van het
Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof 2 in
Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan
de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden. 
De stukken voor de vergaderingen vindt u ook
op de internetsite van de gemeente:
www.leeuwarden.nl. 

Werken aan 
de weg

Meer informatie is te krijgen tijdens kantooruren
op telefoon 058 233 88 33 of kijk op internet
www.leeuwarden.nl bij onderdeel ‘verkeer’. 

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt bekend, dat door de raad in
zijn vergadering van 28 november 2005 is vastgesteld de:

• Verordening begraafrechten Leeuwarden 2006
• Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2006
• Verordening havengelden Leeuwarden 2006
• Legesverordening Leeuwarden 2006
• Verordening marktgelden Leeuwarden 2006
• Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2006
• Eerste wijziging van de verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005
• Verordening precariobelasting Leeuwarden 2006
• Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2006
• Tarievenbesluit reclame van korte duur Leeuwarden 2006

De “oude” verordeningen zijn door vaststelling van deze “nieuwe” verordeningen ingetrokken).
De verordeningen treden één dag na deze bekendmaking in werking. De bekendmaking heeft plaats-
gevonden door opneming van het besluit in het blad Huis Aan Huis op 14 december 2005.

Korte weergave van de inhoud:
2005 2006

Reinigingsheffingen Eenpersoonshuishouden 258,00 262,00
Meerpersoonshuishouden 296,00 300,00
Extra container van 240 liter 110,00 110,00
Bedrijfsafval 335,58 340,34

Hondenbelasting Eerste hond 75,69 75,69
Tweede hond 113,54 113,54
Iedere volgende hond 151,38 151,38

OZB woningen Gebruik 3,80 0,00
per WOZ-eenheid van € 2.500 Eigendom 4,74 5,53
OZB niet-woningen Gebruik 7,05 7,94
per WOZ-eenheid van € 2.500 Eigendom 8,81 9,91
Leges Paspoort (wet) 38,80 39,40

Identiteitskaart (wet) 31,25 31,25
Rijbewijs 43,75 44,65

De volledige tekst van bovengenoemde verordeningen van de gemeente Leeuwarden ligt ter inzage,
en is tegen betaling te verkrijgen, bij het Servicemeldpunt in het Stadskantoor.

Stadskantoor 22 december om 16.00 uur gesloten
In verband met een eindejaarsbijeenkomst van het personeel in de Stadshal is het Stadskantoor op
donderdag 22 december om 16.00 uur gesloten. 

Verordeningen



- Sint Eustatiusstraat 10, (F20757/05): 1 krul-
wilg, verleend 07-12-2005. 

- Sint Eustatiusstraat 12, (F20760/05): 1 mei-
doorn, verleend 07-12-2005. 

- Sleutelbloem 11, (F20595/05): 10 diverse
bomen, verleend 07-12-2005. 

- Spanjaardslaan 124, (F20940/05): 1 berk,
verleend 07-12-2005. 

- Taniaburg 13, (F20686/05): 1 eik, verleend
07-12-2005. 

- Tylkedam 11, (K 5641/05): 1 meidoorn, ver-
leend 04-05-2005. 

Verleende vergunning gevelreclame
- Neptunusweg 12, (54869), verleend 

08-12-2005. 

Verleende bouwvergunning, licht
- Tuinen 38, (L 116/05) plaatsen van een dak-

kapel, verleend 05-12-2005. 

Verleende bouwvergunning, regulier
- Brédyk 1 Goutum, (R 347/05) (her)bouwen

pand McDonalds, verleend 14-11-2005. 
- Cambuurplein 44, (R 377/05) plaatsen van

een geldautomatenruimte, verleend 
07-12-2005. 

- Glinswei 1, (R 374/05) plaatsen van een tij-
delijk dieronderkomen, verleend 06-12-2005. 

- Het Wijd 5, (R 369/05) veranderen van een
woning, verleend 05-12-2005. 

- hoek Archipelweg - Coopmansstraat, 
(R 359/05) plaatsen van een tijdelijk bouw-
bord, verleend 02-12-2005. 

- Kalverdijkje 77A, (R 386/05) realiseren van
een tijdelijke entree, verleend 08-12-2005. 

- Ruiterskwartier 105, (R 358/05) vernieuwen
van een snackbar, verleend 05-12-2005. 

- Zenegroen 48, (R 375/05) vergroten van een
woning op de verdieping, verleend 
07-12-2005. 

- Zuiderkruisweg 2, (R 393/05) tijdelijk plaat-
sen van een container, verleend 07-12-2005. 

Verleende sloopvergunning
- diverse locaties, (SL 060/05) diverse klein-

schalige asbestsaneringswerkzaamheden,
verleend 02-12-2005. 

Verleende omzettingsvergunning 
kamerverhuur
- De Fennen 111, (R0776) verleend: 

02-12-2005.

Verleende vergunningen Horeca
Nadere informatie over bovenstaande verleende
vergunningen kunt u inwinnen bij Juridische en
Veiligheidszaken op maandag tot en met don-
derdag tussen 13.30 uur - 16.30 uur, telefoon
058-2338417 of 058-2332379.

Verleende exploitatie en gedoogverklaring
niet-alcohol voor coffeeshop
• Coffeeshop De Eenhoorn, Ype Brouwersteeg

3-5 te Leeuwarden, 20690/MdV en gedoog-
verklaring 23554/MdV verleend op 8 decem-
ber 2005.

Verleende exploitatievergunning 
• Chinees Indisch restaurant de “Nieuwe

Shang Hai”, Pieter Sipmawei 5 22998/MdV
verleend op 5 december 2005.

Verleende Drank- en horecavergunning
1. Cafe Fabriq, Grote Hoogstraat 32 te

Leeuwarden, 14487/RS verleend op 28
november 2005.

2. Chinees Indisch restaurant de “Nieuwe
Shang Hai”, Pieter Sipmawei 5 22997/MdV
verleend op 5 december 2005.

3. Poiesz slijterij, Zevenblad 12 te Leeuwarden,
21849/RS verleend op 6 december 2005.
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Aangevraagde vergunningen - zienswijzen
Onderstaande aanvragen kunt u inzien bij het
front office Stadsontwikkeling en -beheer op het
Stadskantoor (tel.: 058 - 233 84 48). Verder kan
een ieder over deze aanvragen schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders van Leeuwarden.
Dit kan tot 2 weken na het verschijnen van deze
Huis-aan-Huis. Hierbij het dossiernummer ver-
melden (het nummer tussen haakjes). 

Aanvraag kapvergunning 
- Adriaan Brouwerstraat op gemeentegrond,

(F23112/05): 3 Sorbessa’s.
- Aert van der Neerstraat 65, (F23412/05): 1

berk .
- De Buorren te Goutum op gemeentegrond,

(F23111/05): 6 bomen.
- Noordersingel 4 op gemeentegrond,

(F23592/05): 1 lindeboom.
- Tsjaerderdyk 34 Wirdum, (F23528/05): 3

populieren.
- Werpsterdyk 24 Wirdum, (F23490/05): 4

populieren.

Aangevraagde vergunningen - ter informatie
Voor nadere inlichtingen over onderstaande
aanvragen kunt u terecht bij het front office
Stadsontwikkeling en -beheer (telefoon
058 - 233 84 48). Wij publiceren deze aanvra-

gen om belanghebbenden vroegtijdig op de

hoogte te stellen. Bezwaren kunnen in dit stadi-
um niet worden gemaakt; de publicatie heeft
slechts ten doel de gelegenheid te bieden de
procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar
mogelijk tegen verleende vergunningen.

Bouwaanvraag, licht 
- Canterstate 36, (L 353/05) vergroten van een

woning en plaatsen van een dakkapel.
- Drachtsterweg, (L 347/05) verplaatsen van

een reclamevitrine.
- Drachtsterweg 3a, (L 348/05) plaatsen van

een reclamezuil.
- Goslingastate 2, (L 349/05) plaatsen van een

aanbouw.
- Joram Jorkinsstraat 20, (L 351/05) plaatsen

van een hobbyruimte.
- Keizerskroon 35, (L 350/05) vergroten van

een woning en plaatsen van een dakkapel.
- Mauritsstraat 2, (L 352/05) plaatsen van een

dakkapel.
- Zuiderplein, (L 346/05) verplaatsen van een

mupi.

Bouwaanvraag, regulier 
- Buorren 23 Goutum, (R 410/05) interne ver-

bouw van een kerk.
- Jupiterweg 15, (R 412/05) aanbrengen van

reclame aanduidingen.
- nabij Hooidollen 418, (R 411/05) plaatsen

van een bergbezinkbassin.
- Venusweg 2, (R 413/05) plaatsen van een

windmolentje.

Bouwaanvraag, fase 1 
- Achter de Hoven, (1F 019/05) oprichten van

107 huur- en koopstudio’s.
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Sloopaanvraag 
- Achter de Hoven 114, (SL 061/05) verwijde-

ren van een voormalig machinefabriek.
- diverse locaties, (SL 060/05) diverse klein-

schalige asbestsaneringswerkzaamheden 

Verleende vergunningen - bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden bezwaar maken
tegen onderstaande vergunningen. Dit kan tot 6
weken na de dag van verlening (zie: achter
“verleend”). In uw bezwaarschrift dient u het
volgende te vermelden: uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening
(inclusief het dossiernummer - het nummer tus-
sen haakjes) en de gronden van uw bezwaar.
Het bezwaar richten aan burgemeester en wet-
houders van Leeuwarden, met in de linkerbo-
venhoek van de envelop “bezwaar”.

Nadere informatie over onderstaande vergun-
ningen kunt u inwinnen bij het front office
Stadsontwikkeling en -beheer, in het
Stadskantoor (tel.: 058 - 233 84 48). 
Voor nadere informatie over “Verleende vergun-
ningen Horeca”: zie onder dat kopje.

Verleende vergunning gebruik openbare
ruimte
- Eigenbrood Bovenal, (F23183/05) plaatsen

van een hoogwerker i.v.m. lekkage, van 5
december 2005 t/m 24 december 2005, ver-
leend 05-12-2005.

- Ferdinand Bolstraat tussen de Paulus
Potterstraat en de Jacob Marisstraat,
(F23496/05) tijdelijk afzettend van de weg,
van 7 december 2005 t/m 9 december 2005,
verleend 07-12-2005.

- Groningerstraatweg van nr. 77 t/m nr. 115,
(F22823/05) plaatsen van een hoogwerker,
van 5 december 2005 t/m 21 december
2005, verleend 02-12-2005.

- Krijn v/d Helmstraat, (F22759/05) afzetten
van de straat i.v.m. het plaatsen van een
kraan voor het verplaatsen van het digitale
trapveld, op 5 december 2005, verleend 02-
12-2005.

- Noordvliet 27 t/m 43, (F22348/05) plaatsen
van 2 hoogwerkers en 1 rolsteiger, van 2
december 2005 t/m 22 december 2005, ver-
leend 02-12-2005.

- Ruiterskwartier, (F23180/05) plaatsen van
een kraan, van 7 december 2005 t/m
9 december 2005, verleend 06-12-2005.

- Westerplantage nabij perceel 1, (F21340/05)
directiekeet, opslagcontainer en opslag, op
31 december 2005, verleend 30-11-2005.

Verleende kapvergunning
- Barend van der Veenwei 56, (F21714/05):

1 ceder en 1 iep, verleend 08-12-2005. 
- Begoniastraat 4, (F20433/05): 2 bomen, ver-

leend 07-12-2005. 
- Carel van Manderstraat 11, (F21360/05):

1 naaldboom, verleend 07-12-2005. 
- Fruitstraat 11, (F20566/05): 1 den en 1 kerst-

boom, verleend 07-12-2005. 
- Kalverdijkje 77A, (F20432/05): 4 eiken, ver-

leend 07-12-2005. 
- Keimpemastins 12, (F20583/05): 2 berken,

verleend 07-12-2005. 
- Leendert Sinnemastraat 31, (F20753/05):

1 berk, verleend 07-12-2005. 
- Molenstraat 72, (K 6498/05): 1 den/conifeer

en 1 krulhazelaar, verleend 07-12-2005. 
- Poelruit, Heggewinde, Stinzenflora,

Maagdepalm, Aldlânsdyk op gemeentegrond,
(F20914/05): 34 diverse bomen, verleend
07-12-2005. 

- Raaigras voor de flat (nr. 1 t/m 63),
(F20742/05): 1 berk en 2 esdoorns, verleend
07-12-2005. 

Openbare vergaderingen en mededelingen 
van het gemeentebestuur van Leeuwarden.
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Zorgverzekering voor de minima
Per 1 januari 2006 heeft ook u te maken met de nieuwe Zorgverzekeringswet. Iedere Nederlander die
inkomsten heeft en belasting betaalt is verplicht een Basisverzekering af te sluiten. In de keuze van
de verzekeraar bent u vrij en wordt u niet geweigerd. Sociale Zaken heeft sinds enkele jaren samen
met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering samen-
gesteld: de AV-Frieso. Vanaf 1 januari bieden wij u ook een collectieve Basisverzekering. Heeft u een
inkomen tot maximaal 105% van het sociaalminimum, dan kunt u collectief verzekerd blijven of wor-
den bij De Friesland Zorgverzekeraar. U krijgt dan een fikse korting op de premies. U betaalt  € 81,31
voor de Basisverzekering en € 12,95 voor de aanvullende Frieso-verzekering.

Wat moet u doen?

• U bent klant van Sociale Zaken en bent al verzekerd voor de AV Friesoverzekering. Dan hoeft u
helemaal NIETS te doen. Sociale Zaken regelt dit verder voor u. De premies worden voor u inge-
houden en doorbetaald aan De Friesland Zorgverzekeraar. U ontvangt hierover binnenkort bericht.

• U bent klant van Sociale Zaken en bent wel verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar maar u
heeft geen aanvullende verzekering? 
Dan raden wij u aan de AV Friesoverzekering serieus in overweging te nemen. 
Waarom een aanvullende verzekering? U vraagt  zich misschien af of u wel een aanvullende verze-
kering nodig heeft. Immers voor veel kosten kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bij-
stand. Een aanvullende verzekering is een zogenaamde voorliggende voorziening. Heeft u die niet
dan heeft u zich onvoldoende verzekerd en bestaat er vaak helemaal geen recht op vergoeding.

• U bent geen klant van Sociale Zaken maar heeft wel een inkomen tot maximaal 105%  van het
minimum?
Als u graag gebruik wilt maken van de AV Frieso-verzekering met het uitgebreide verstrekkingen-
pakket en de lage premie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Sociale Zaken, begin januari
komen wij daarop terug. U kunt tot 1 maart 2006 overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar.

Vragen
Misschien heeft u nog vragen over de AV Frieso-verzekering. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de Klantenservice van De Friesland Zorgverzekeraar, op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur via
telefoonnummer (058) 291 31 31. Ook bent u van harte welkom in de winkels van De Friesland in
Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek of haar mobiele winkel. De winkels zijn geopend op
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. De route en standplaatsen van de mobiele winkel kunt u vin-
den op de website van De Friesland, www.defriesland.nl, of op te vragen via de Klantenservice (zie
ook de brief van De Friesland Zorgverzekeraar).

Voor vragen over uw uitkering kunt u terecht bij de publieksvoorlichters tussen 9 en 12 uur. 
Telefoon (058) 233 81 63.

Sociale Zaken
Registratie Aanduiding Politieke Groepering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Leeuwarden maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het
Stadskantoor ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van een politieke groepe-
ring en de aanduiding waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.
Plaats: Leeuwarden
Datum: woensdag 30 november 2005

Verkiezing gemeenteraad 2006 - Registratie Politieke Groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente;
gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet;
dat op woensdag 30 november 2005 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde poli-
tieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente.

Politieke groepering: LPF Leeuwarden
Aanduiding: Leeuwarder Klokkenluiders

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of
rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 1e lid, onder B van de Kieswet, uiterlijk op de zesde
dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling
bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden door de afdeling burgerzaken verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Oldehoofsterkerkhof 2.

Plaats: Leeuwarden
Datum: Woensdag 30 november 2005 

Verkiezing gemeenteraad 2006 -  Registratie Politieke Groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente;
gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet;
dat op woensdag 30 november 2005 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde poli-
tieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente.

Politieke groepering: Nieuwe Leeuwarder Partij
Aanduiding: Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP)

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of
rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond
van artikel G5, 1e lid, onder B van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze
kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden door de afdeling burgerzaken verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Oldehoofsterkerkhof 2.

Plaats: Leeuwarden
Datum: woensdag 30 november 2005 

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en
de naam van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leeuwarden
maakt ingevolge artikel G 1 / G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze ver-
kiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemach-
tigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding Gemachtigde Plaatsvervanger
P.P. ONS Kramer, Piet Tichelaar, Albertus
Liwwadder Lokale Pertij van Zuilen, Dirk Theo Jacobse, Gijs
Leeuwarder Klokkenluiders Wiersma, Joeri Polak, Anne
NIEUWE LEEUWARDER PARTIJ (NLP) G. Jacobse D.T. van Zuilen

Plaats: Leeuwarden
Datum: 30 november 2005 

De voorzitter van het centraal stembureau, 
mr.dr. G.D. Dales

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maken bekend dat bij besluit van 08
december 2005 de Kapel van Vliegbasis Leeuwarden voor één dag is aangewezen als “huis der
gemeente”, alwaar een huwelijk mag worden voltrokken. Het huwelijk is gepland op 2 februari 2006
om 16.00 uur.

Trouwlocatie voor één dag

Aangevraagde
vergunningen

Verleende
vergunningen

Verkiezingen

Bouwplannen?
Meer op www.leeuwarden.nl


