
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 09:00 - 12:00 uur
 Woensdag 16:00 - 19:30 uur 
 Donderdag & vrijdag 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

 Let op:  donderdag 28 maart geopend  
van 09:00 - 12:00 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.

20 maart 2019

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  20 maart 2019

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
•  gelegen aan de Koaiwei, het plaatsen van 

een sleufsilo op een perceel grond (aan-
vraag is ontvangen op 7 maart 2019).

•  nabij Toxopeuswei 2, het aanleggen van 
een vingersteiger (aanvraag is ontvangen 
op 12 maart 2019).

n Dokkum
•  drs. S. van Tuinenleane 54, het veranderen 

van de achtergevel en het plaatsen van 
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
12 maart 2019).

n Hantum
•  Master Beymastrjitte 8, het verbouwen 

van de woning (aanvraag is ontvangen op 
11 maart 2019).

•  Smidstrjitte 1, het realiseren van een 
nieuwe gasaansluiting (aanvraag is ont-
vangen op 11 maart 2019).

n Kollum
•  Willem Loréweg 30, het veranderen van 

de inrichting (aanvraag is ontvangen op 8 
maart 2019).

n Marrum
•  Lage Herenweg 12A, het realiseren van 

een schutstal voor pony’s (aanvraag is 
ontvangen op 7 maart 2019).

n Moddergat/Paessens
•  het vervangen van de hoofdleiding mid-

dels open ontgraving, relinen en persin-
gen (aanvraag is ontvangen op 13 maart 
2019).

n Oosternijkerk
•  Mûnewei 1D, het plaatsen van een voet-

gangersbruggetje (aanvraag is ontvangen 
op 7 maart 2019).

n Oostrum
•  nabij Tichelwei 2, het dempen en 

compenseren van een sloot (aanvraag is 
ontvangen op 13 maart 2019).

n Triemen
•  aan de Triemen, het plaatsen van een tij-

delijke woonunit (aanvraag is ontvangen 
op 7 maart 2019).

n Warfstermolen
•  Gruytsweg 34, het plaatsen van een 

garage (aanvraag is ontvangen op 7 maart 
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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Augsbuurt
•  Hesseweg 3, het uitbreiden van de be-

drijfsgebouwen.

n Dokkum
•  Keppelstraat 2, het verbouwen van de 

begane grond tot 2 appartementen.

Er is besloten voor de bovengenoemde aan-
vragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van zes weken. De beslistermijn 
wordt verlengd vanwege het ontbreken van 
een positief eindadvies.

Opschorting beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Dokkum
•  Koophandel 10, het realiseren van een 

buitentrap/vluchttrap (op verzoek van 
aanvrager).

Er is besloten voor de bovengenoemde aan-
vraag de beslistermijn op te schorten met 
een termijn van zes weken.

Geweigerde omgevingsvergunning
n Ferwert
•  Foswerterstrjitte 71, het realiseren van 

een droogloopsluis tussen het woonzorg-
centrum en de Fostawoningen (besluit is 
verzonden op 15 maart 2019).

De dag na verzending ligt de weigering/ zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Blije
•  Zwarteweg 3, het realiseren van een 

schuur (besluit is verzonden op 14 maart 
2019).

n Dokkum
•  Betterwird 32, het maken van aanpas-

singen aan transformatorstation Dokkum 
(besluit is verzonden op 12 maart 2019).

•  Doorbraak 1 en 1 A, het wijzigen van de 
gevels (besluit is verzonden op 13 maart 
2019).

n Marrum
•  Kerkpad 10, het mogelijk maken van 

een (particuliere) woonfunctie (besluit is 
verzonden op 15 maart 2019).

n Oosternijkerk
•  Bartenswei 3, het bouwen van een over-

kapping (besluit is verzonden op 12 maart 
2019).

n Oudwoude
•  de Wygeast 4, het vergroten van de wo-

ning (legalisatie)(besluit is verzonden op 
14 maart 2019).

•  Wâlddyk 15, het dempen van een vijver 
(besluit is verzonden op 15 maart 2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Burum
•  Friese Straatweg 9, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (besluit is verzonden op 12 
maart 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
21 maart 2019 zes weken op het gemeen-
tehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit is 
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. Be-
langhebbenden kunnen binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd een beroepschrift tegen het besluit 
indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Kollum
•  in bouwplan Westenstein op kavel 13, het 

plaatsen van een stacaravan voor de duur 
van 2 jaar (ingetrokken op verzoek van 
aanvrager).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de wel-
standscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. 
Meer informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Dokkum
• op De Dijk, het organiseren van pakjes-
bootdagen van 18 t/m 30 november en op 1 
december 2019 (aanvraag is ontvangen op 
7 maart 2019).
• Parklaan 1, het organiseren van de 
examennacht op Dalton Dokkum van 20 
april tot en met 21 april 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 8 maart 2019).
• Hogedijken 20, het organiseren van de 
finale verkiezing Friese onderneming van 
het jaar op 9 april 2019 van 15:00 uur tot 
21:00 uur ( aanvraag is ontvangen op 11 
maart 2019). 
• Bonifatiuskapel, het organiseren van 
muziektheater Titus van 29 mei tot en met 
10 juni 2019 ( aanvraag is ontvangen op 12 
maart 2019). 

n Ferwert
• aan de Hoofdstraat en Vrijhof te Ferwert, 
het organiseren van een vrijmarkt op 27 
april 2019 van 8:00 uur tot 12:00 uur (aan-
vraag is ontvangen op 12 maart 2019).  

n Marrum
• aan de Lage Herenweg op het feestter-
rein, het houden van een dorpsfeest van 13 
juni tot en met 16 juni 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 12 maart 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• startpunt op de Grote Breedstraat/
Koornmarkt, het organiseren van een auto 
puzzeltocht genaamd Dockumer Granaet 
Rally op 15 juni 2019 tussen 09.00 uur en 
11.00 uur (besluit is verzonden op 11 maart 
2019).
• het organiseren van de 18de Bonifatius-
loop op 6 april 2019 (besluit is verzonden 
op 13 maart 2019).

n Kollum
• op het van der Schaafcircuit, het organi-
seren van autocrosswedstrijden op 22 april, 
10 juni, 21 september en 28 september 
2019, waarvan 1 datum de reservedatum 
is, van 07.00 uur tot 21.00 uur (besluit is 
verzonden op 8 maart 2019).
• op het Maartensplein, het organiseren 
van een voorjaarskermis van 3 tot en met 
6 april 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur 
(besluit is verzonden op 11 maart 2019).

n Oosternijkerk
• tussen Bartenswei 2 en 4, het organise-
ren van een feestavond met matinée op 6 
en 7 april 2019 (besluit is verzonden op 15 
maart 2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 

kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

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

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
n Dokkum
• Hogedijken 4 (besluit is verzonden op 12 
maart 2019). 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun¬nen 
belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. 

Ook kan een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend als er sprake is 
van een spoedeisend belang. Dit verzoek 
moet in tweevoud, samen met een afschrift 
van het beroepschrift, worden gezonden 
aan de voorzitter van de Rechtbank Noord 
Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Marrum
• Nieuweweg 19, het uitbreiden van de 
inrichting met een dieselolietank.



Ontvangen melding incidentele festivi-
teit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1 (Café 
De Lantaarn), het hebben van live muziek 
op 23 maart 2019 van 21.00 uur tot 02.00 
uur.

 Verordening winkeltijden

De Verordening winkeltijden Noardeast-
Fryslân 2019 is vastgesteld bij raadsbesluit 
d.d. 7 maart 2019.

Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen vastgesteld

Op 7 maart 2019 heeft de gemeenteraad 
van gemeente Noardeast-Fryslân het 
reparatieplan 'Ooster Nieuwkruisland 1 te 
Warfstermolen' vastgesteld (NL.IMRO.1970.
BpPhWmOostnwkruis1-VG01). 

Het bestemmingplan 'Partiële en correctieve 
herziening bestemmingsplan Buitengebied 
2012' is 28 september 2017 vastgesteld. 
Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Op 10 
oktober 2018 heeft de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State uitspraak 
gedaan. Hierbij is bepaald dat één beroep 
gegrond is  en is het besluit van de raad van 
gemeente Kollumerland van 28 september 
2017 tot vaststelling van het bestemmings-
plan 'Partiële en correctieve herziening van 
het bestemmingsplan 2012' vernietigd voor 
zover het het plandeel met de bestemming 
'Recreatie-4' betreft voor zover dit betrek-
king heeft op het perceel Ooster Nieuwkruis-
land 1 te Warfstermolen. Tevens is de raad 
opgedragen om binnen zestien weken na de 
verzending van het besluit met inachtneming 
van hetgeen daarin is overwogen een nieuw 
besluit te nemen en dit op de wettelijk voor-
geschreven wijze bekend te maken. 

Onderhavig reparatieplan is naar aanleiding 
van deze uitspraak opgesteld. In dit repara-
tieplan wordt de bestemming Recreatie-4 
aan het perceel Ooster Nieuwkruisland 1 te 
Warfstermolen toegekend. Deze bestem-
ming voorziet onder andere in logiesaccom-
modaties in de vorm van gastenverblijven en 
een groepsaccommodatie, een kleinschalig 
kampeerterrein en daaraan ondergeschikt 
horeca-activiteiten en tevens één mobiel 
gastenverblijf. 

Het reparatieplan inzien
Het reparatieplan ligt vanaf donderdag 21 
maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. 
U kunt het reparatieplan tot het einde van 
de beroepstermijn zonder afspraak bekijken 
tijdens de openingstijden in de gemeente-
huizen in Dokkum, (Koningstraat 13, 9101 
LP te Dokkum) en Kollum, (Van Limburg 
Stirumweg 18, 9290 AA te Kollum). Kunt 
u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt 
u telefonisch een afspraak maken voor een 
ander tijdstip. 

U kunt het reparatieplan ook bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (via de code 

Agenda
Op 28 maart a.s. brengt de raad een bezoek aan woningcorporaties Thús Wonen en 
Wonen Noordwest Friesland (kantoor Thús Wonen in Dokkum).

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, 
tel. (0519) 29 88 77 s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

RAADSBIJEENKOMST: It Poadium

NL.IMRO.1970.BpPhWmOostnwkruis1-
VG01).

Wilt u reageren?
Gedurende de ter inzage termijn kan door 
belanghebbenden beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Het beroepsschrift moet worden 
ondertekend en ten minste bevatten: naam 
en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden voor het 
beroep. Aan het instellen van beroep zijn 
kosten verbonden. 

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u 
ook om een voorlopige voorziening verzoe-
ken. Indien dit verzoek gedurende de be-
roepstermijn wordt ingediend, schort dit de 
werking van het bestemmingsplan op totdat 
op het verzoek is beslist. 
Het beroepsschrift dient te worden gestuurd 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

20 maart 2019


