GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 6 maart 2019
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• Learmûne 54, het plaatsen van een
dakkapel (aanvraag is ontvangen op 22
februari 2019).
• Hogedijken 20, het verbouwen van het
pand (aanvraag is ontvangen op 22 februari 2019).
• Hellingpad 6, het vergroten van een kajuit
(aanvraag is ontvangen op 22 februari
2019).
n Hallum
• Zuidermiedweg 19 A, het wijzigen van
(een gedeelte van) een agrarische bestemming naar een recreatie bestemming
(aanvraag is ontvangen op 22 februari
2019).
• De Singel 7, het plaatsen van een geldautomaat (aanvraag is ontvangen op 26
februari 2019).
n Holwerd
• Foarstrjitte 2 en 4, het realiseren van een
scheidingsmuur (aanvraag is ontvangen
op 25 februari 2019).
n Kollum
•Kerkstraat 49, het wijzigen van de voorgevel (aanvraag is ontvangen op 21 februari
2019).
n Marrum
• Kerkpad 10, het verbouwen van het pand
(aanvraag is ontvangen op 22 februari
2019).
• Miedweg 3, het plaatsen van een zonneenergie opstelling in de achtertuin (aanvraag is ontvangen op 27 februari 2019).
n Moddergat
• De Kamp 23, het legaliseren van een
overkapping (aanvraag is ontvangen op 21
februari 2019).
n Oosternijkerk
• Bartenswei 3, het bouwen van een
overkapping (aanvraag is ontvangen op 26
februari 2019).
n Paesens
• Orneawei 2, het verlengen van een
opslag-bewaarloods (aanvraag is ontvangen op 26 februari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde
omgevingsvergunning.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Kollum
• Voorstraat 34, het brandveilig gebruik van
het pand.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 7
maart 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Een ieder kan
gedurende deze termijn een zienswijze
indienen. Dit betekent dat u uw mening
of reactie kunt geven over het opgestelde
ontwerpbesluit.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Oudwoude
• Wygeast 4, het vergroten van de woning.

Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken. De beslistermijn
wordt verlengd vanwege het ontbreken van
een positief eindadvies.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Foarwei 207 en aan de Jan Aukeswei,
het verwijderen van stobben (besluit is
verzonden op 28 februari 2019).
De dag na verzending ligt de weigering zes
weken ter inzage op het gemeentehuis in
Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• tussen Esumasyl en Oostmahorn, het
aanleggen van een betonpad, het aanbrengen van walbeschoeiingen en het
ophogen van het terrein i.v.m. realiseren
van een vaarroute (besluit is verzonden op
27 februari 2019).
• Oostmahorn 31, het wijzigen van het
bestemmingsplan (besluit is verzonden op
27 februari 2019).
n Dokkum
• Diepswal 15, het wijzigingen van de
positie en type dakramen t.o.v. een eerder
verleende vergunning (besluit is verzonden op 26 februari 2019).
• Oostersingel 15, het verbouwen van het
kantoorpand tot appartementen (wijzigingsaanvraag) (besluit is verzonden op
26 februari 2019).
• Oostersingel 15 M, het wijzigen van de
aansluitleiding in geroerde grond (besluit
is verzonden op 27 februari 2019).
• Wortelhaven 24, het renoveren van de
dakkapel en het isoleren van het dak (besluit is verzonden op 1 maart 2019).
n Kollum
• Eskesstraat 19, het verbouwen van een
woning (besluit is verzonden op 26 februari 2019).
• Gysbert Japicxstrjitte 43, het bouwen van
een woning (besluit is verzonden op 26
februari 2019).
n Kollumerzwaag
• aan de Kastanjehof, Bjirkehof en Pieter
Postmastrjitte, het realiseren van 30 sociale huurwoningen (besluit is verzonden
op 27 februari 2019).
n Ternaard
• De Streng 10 en 10 A, het realiseren van
een woning met bedrijfsloods (besluit is
verzonden op 26 februari 2019).
• ’t Skoar 34, het bouwen van een aardappelbewaarloods (besluit is verzonden op 1
maart 2019).
n Veenklooster:
• Keningswei 7, het vestigen van een
geitenfokkerij (besluit is verzonden op 27
februari 2019).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de welstandscommissie in het gemeentehuis te
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar.
Meer informatie en de agenda is te vinden
op www.dantumadiel.frl
Ontvangen aanvragen exploitatievergunning
n Dokkum
• Nauwstraat 1, het exploiteren van een
café/restaurant (aanvraag ontvangen 25
februari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde
exploitatievergunning
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Burdaard
• op een weiland aan de Hikkaarderdyk, het
organiseren van het truckfestival op 15
juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 27
februari 2019).
n Dokkum
• het organiseren van een auto puzzeltocht
genaamd Dockumer Granaet Rally op 15
juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 25
februari 2019).
n Kollum
• op het Maartensplein, het organiseren
van theatervoorstellingen Salomon - Het
Kollumer Oproer van 1 juli tot en met
13 juli 2019 (aanvraag ontvangen op 21
februari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende evenementenvergunning.
Rectificatie
In de huis-aan-huiseditie van 20 februari 2019 stond vermeld dat de Kollumer
Katdagen gehouden zouden worden van
23 tot en met 27 april 2019; dit was echter
onjuist. De Kollumer katdagen worden
gehouden in de Van der Bij sporthal van
20 tot en met 28 april 2019.
Verleende evenementenvergunning
n Kollumerzwaag
• parkeerterrein aan de Skoallestrjitte, het
organiseren van een voorjaarskermis van
3 april tot en met 6 april 2019 (besluit is
verzonden op 27 februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis
in Damwâld. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.

De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een
melding aan de gemeente mogen worden doorgegeven. U kunt daartegen geen
bezwaren indienen. Voor informatie kunt
u bellen met de afdeling vergunningen via
(0519) 29 88 88.

Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Holwerd
• Stasjonswei 6 en 8, het renoveren van het
dak (aanvraag is ingetrokken).

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Oostrum
• Tichelwei 32 A-F, het uitbreiden van het

CONTACT
Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
maaandag t/m donderdag: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.noardeast-fryslan.nl
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN
	
Op deze locaties kunt u alleen terecht
voor burgerzaken. Steeds meer zaken kunt
u online regelen via de website.
Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

09:00 - 12:00 uur
16:00 - 19:30 uur
09:00 - 12:00 uur

Dokkum
Maandag t/m donderdag 13:00 - 16:30 uur
Dinsdag
13:00 - 16:30 uur
Woensdag
13:00 - 16:30 uur
Donderdag
13:00 - 16:30 uur
Vrijdag
09:00 - 12:00 uur
		
19:00 - 20:30 uur
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
Dinsdag t/m vrijdag
13:00 - 14:30 uur
Zaterdag
09:00 - 11:00 uur
Damwâld Koailoane 11
Dinsdag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur
Zaterdag
09:00 - 12:30 uur
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

bedrijf met recreatiewoningen, een
waterpartij en enkele tiny houses.
Ontvangen melding incidentele festiviteit
n Dokkum
• Legeweg 33 (Sportcafé Harmonie), het
hebben van livemuziek op 30 maart 2019
van 21.00 uur tot 01.30 uur.

Kennisgevingen
n Kollumerzwaag
Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding
Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag inzien
Tot en met 17 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro,
Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag ter inzage
(NL.IMRO.1970.BPKzFoarwei47-ON01).
Middels het bestemmingsplan wordt de
mogelijkheid geboden voor het bedrijf
Mulder Agro aan de Foarwei 45 te Kollumerzwaag om op een gedeelte van het
naastgelegen perceel uit te breiden. Het
plan voorziet hoofdzakelijk in een uitbreiding en optimalisering van de parkeervoorzieningen.
Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis van Kollum, Van
Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum.
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan
kunt u telefonisch een afspraak maken voor
een ander tijdstip.
6 maart 2019

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken
op https://bit.ly/2Ej3RT1

Tevens heeft het college voor de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting op de gevel van
de woning in het wijzigingsplan een hogere
waarde van 52 dB vastgesteld vanwege
wegverkeerslawaai.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 17 april
2019 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290AA te Kollum.
Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor
moet u een afspraak maken met het team
Romte.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen
met het team Romte,
telefoon: (0519) 29 88 88
n Kollumerzwaag
Wijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei
47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde
Wet geluidhinder
Op 12 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan
Kollumerzwaag – Foarwei 47 vastgesteld
(NL.IMRO.1970.WPKzFoarwei47-VA01).

Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in de ontwikkeling van één vrijstaande woning op het
perceel tussen Foarwei 45 en 49 te Kollumerzwaag. Aan de bestemming ‘Wonen’
(zonder bouwmogelijkheden) zijn een
bouwvlak en de aanduiding erf toegevoegd.
Aan de voorzijde is de bestemming gewijzigd in ‘Tuin’. Dit wijzigingsplan is opgesteld
binnen de kaders van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Kollumerzwaag” dat is vastgesteld op
25 juni 2009.
Besluit hogere grenswaarde
Uit het geluidsonderzoek is gebleken
dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg
van het wegverkeer op de Foarwei wordt

overschreden. Omdat andere maatregelen
niet uitvoerbaar zijn, is besloten een hogere
grenswaarde vast te stellen. Voor de ten
hoogst toelaatbare geluidbelasting op de
gevel van de woning in het wijzigingsplan is
een hogere waarde van 52 dB vastgesteld
vanwege wegverkeerslawaai.
Het wijzigingsplan en besluit hogere
grenswaarde inzien
U kunt het wijzigingsplan en het besluit
hogere grenswaarde tot het einde van de
beroepstermijn zonder afspraak bekijken
tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Kollum (Van Limburg Stirumweg
18, 9290 AA Kollum). Kunt u niet tijdens de
openingstijden? Dan kunt u telefonisch een
afspraak maken voor een ander tijdstip.
U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op
https://bit.ly/2GR0qqb
Wilt u reageren?
Tot en met 17 april 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500EA Den Haag).
Beroep indienen kan alleen als u:
-	belanghebbende bent en een zienswijze
heeft ingediend op het ontwerpwijzigingsplan;
-	belanghebbende bent en geen zienswijze
heeft ingediend, maar kunt aantonen dat
u daartoe niet in staat bent geweest.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt
u kijken op: https://www.raadvanstate.
nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/
ruimtelijke-ordeningskamer.html.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen
met het team Romte,
telefoon: (0519) 29 88 88

uitgifte Bouwkavels
Bent u op zoek naar een woonplek met de belangrijkste voorzieningen binnen handbereik?
Het liefst een vrijstaande woning met een beetje grond eromheen?
Er zijn nog verschillende bouwkavels in onze gemeente beschikbaar, bijvoorbeeld in Kollum en Dokkum.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.noardeast-fryslan.nl/bouwkavels

Wilhelminastraat Kollum
De gemeente Noardeast-Fryslân en Thûs Wonen hebben vijf vrije
bouwkavels voor vrijstaande woningen beschikbaar in Kollum.
De kavels zijn gelegen in het kleinschalige inbreidingsplan
Julianastraat e.o.

Kollum

Drie kavels zijn gelegen aan een rustige doodlopende zijweg van
de Wilhelminastraat en twee kavels, waarvan één wordt verkocht
door Thús Wonen, zijn gelegen aan de Wilhelminastraat.
De kavels variëren van oppervlaktes in ca. 472 m² tot 575 m² en
worden aangeboden met prijzen vanaf € 47.200,- exclusief 21%
BTW.

Heeft u belangstelling?
De uiterste inschrijfdatum is 15 maart 2019.

Trije Terpen Dokkum
Aan de rand van de jongste woonwijk van Dokkum, in het
uitbreidingsplan ‘Trije Terpen’, zijn de laatste vijf bouwkavels voor
de bouw van vrijstaande woningen vrijgegeven.
De bouwkavels zijn met hun achtertuin gesitueerd op het westen
en grenzen aan een waterpartij en de Geastmer Mar. De plannen
voor de Geastmer Mar zijn nog in ontwikkeling en bestemd voor
luxe woningbouw, natuur en recreatie.

Heeft u belangstelling?
De uiterste inschrijfdatum is 31 maart 2019.

Dokkum

RAADSBIJEENKOMST: It Petear
Wanneer : donderdag 14 maart 2019 19.30 – 22.00 uur
Waar
: MFC ‘De Tredder’ Westergeest

De bijeenkomst staat verder in het teken van wederzijdse
kennismaking.

Agenda

Informatie

De gemeenteraad is aanwezig op de Programmamarkt om
zich samen met stakeholders die ook zijn uitgenodigd te
buigen over programmadoelen voor de gemeentebegroting.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de adjunctgriffier, mevr. T. Toren, (0511) 45 88 13,
t.toren@noardeast-fryslan.nl

SNOEIAFVAL
U kunt uw snoeiafval gratis naar de milieustraat brengen.
De openingstijden van de milieustraten vindt u bij de
openingstijden van de gemeente op de eerste gemeentepagina
in deze krant.
Ophaalmomenten
Het ophalen van snoeiafval wordt 4 keer per jaar, op
vastgestelde data, gedaan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de gemeente via (0519) 29 88 88).
Let op: aan het ophalen zijn wel kosten verbonden. Na
aanmelding kunt u uw snoeiafval 2 dagen voor de ophaalroute

aan de openbare weg leggen.
Handhaving
Binnenkort haalt de gemeente al het groenafval in de
openbare ruimte op, om het onderhoud in het voorjaar
mogelijk te maken. Het dumpen van snoeiafval in de openbare
ruimte is niet toegestaan.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

----------------------------------------PERSBERICHT 28 februari 2019--------

Jonge mantelzorgers: Fundag Noardeast-Fryslân en Dantumadiel!

Vrijdag 22 maart is het zo ver, dan is er weer een Fundag voor jonge
Fryslan en Dantumadiel! De Fundag staat voor ontspanning en geze
leeftijdsgenoten
Deelname is gratis.

We verzamelen om 17.00 uur in het Bowlingcentrum Dokkum en m
gaan we groepjes maken en met zijn allen bowlen. Tussendoor gaa
buffet en daarna gaan we nog proberen om de laatste strikes te go
afgelopen en sluiten we de dag af.

Ben je jonge mantelzorger of ken je iemand die jonge mantelzorger
Fundag! Je kunt je aanmelden t/m 17 maart, we hoppen jullie allem
vriendin meenemen. Opgave via mail: info@fawaka.nu of bel naar
Het Bolwerk voor opgave en verdere informatie.

Na de komende opschoonronde zal de gemeente hier op
gaan handhaven en overtreders zullen de rekening van het
opruimen gepresenteerd krijgen.

TELLING STEMMEN VERKIEZINGEN 20 MAART EN BEKENDMAKING UITSLAG
Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en Waterschappen plaats. De gemeente NoardeastFryslân neemt op 21 maart 2019 deel aan het experiment
‘centrale stemopneming’ voor de verkiezingen. Hierbij worden de
stemmen op kandidaatniveau de dag na de verkiezingen geteld.
Op de avond van de verkiezingen wordt vanaf 21.00 uur het
aantal stemmen per lijst in de gemeente Noardeast-Fryslân
geteld. Deze voorlopige uitslag wordt op de website
www.noardeast-fryslan.nl bekend gemaakt.

Op donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur worden de
stemmen op kandidaatniveau geteld op de centrale tellocatie.
Deze is gevestigd in de ‘Van der Bijhal’ te Kollum.
Deze tellingen zijn openbaar en u bent hierbij van harte
welkom. De uitslag van beide verkiezingen wordt aansluitend
door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt.
Ook hierbij bent u van harte welkom.
Locatie: Sporthal ‘Van der Bijhal’
Adres:
Maartensplein 1
Plaats: Kollum

6 maart 2019

