
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

  Aangepaste openingstijden i.v.m.  
de feestdagen, gesloten op: 
 vrijdag 19 april (goede vrijdag) 

 maandag 22 april (2e paasdag) 
  donderdag 30 mei &  vrijdag 31 mei  

(hemelvaartsdag)
 maandag 10 juni (2e pinksterdag)

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.
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Vragenlijst over de gemeenteraad
Hoe wilt u dat de gemeenteraad met u communiceert? Wat hebt u gemerkt van de verkiezingscampagne vorig jaar? En hebt u 
tips of opmerkingen? Vul de vragenlijst in! Deze vindt u op: 

                     facebook.com/riednoardeast

                     twitter.com/riednoardeast

                     riednoardeast-fryslan.nl (kopje Vraagbaak) 

Als u de enquête per e-mail wilt ontvangen, vraag deze dan aan via griffie@noardeast-fryslan.nl 

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST It Poadium

Agenda
Op 25 april a.s. brengt de raad een bezoek aan Sionsberg te 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

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
•  Jachthaven Oostmahorn, het plaatsen 

van 3 tijdelijke chalets (aanvraag is ont-
vangen op 1 april 2019).

•  Mûnebuorren 11, het plaatsen van een 
Geldmaat (aanvraag is ontvangen op 9 
april 2019).

n Burdaard
•  aan de Jislumerdijk, het realiseren van 

4 halfvrijstaande woningen (aanvraag is 
ontvangen op 9 april 2019).

•  Schoolstraat 12, het plaatsen van een 
Geldmaat (aanvraag is ontvangen op 9 
april 2019).

n Dokkum
•  Zuiderbolwerk 83, het plaatsen van een 

schutting en het vervangen van de voor-
deur (aanvraag is ontvangen op 9 april 
2019).

n Hallum
•  Piebewei 8, het vergroten van de be-

staande woning (aanvraag is ontvangen 
op 5 april 2019).

n Hantum
•  Tsjerkestrjitte 4, het wijzigen en het ver-

zwaren van de bestaande aansluitleiding 
(aanvraag is ontvangen op 9 april 2019).

n Holwerd
•  Foarstrjitte 12, het plaatsen van zon-

nepanelen op het dak van het bijgebouw 
(aanvraag is ontvangen op 5 april 2019).

n Kollum
•  aan de Weerstallen, het bouwen van 

een nieuwbouwwoning in het bouwplan 
Westenstein Eiland, bouwnummer 16 
(aanvraag is ontvangen op 5 april 2019).

n Kollumerzwaag
•  Foarwei 15, het bouwen van een garage 

(aanvraag is ontvangen op 2 april 2019).

n Marrum
•  Wigleweg 5, het realiseren van een slaap-

kamer en doucheruimte op de begane 
grond (aanvraag is ontvangen op 5 april 
2019).

n Oostrum
•  Tichelwei 32 A, het realiseren van 7 

recreatiewoning (aanvraag is ontvangen 
op 8 april 2019).

n Paesens
•  De Buorren 19, het bouwen van een 

nieuwe berging (aanvraag is ontvangen 
op 9 april 2019).

n Ternaard
•  Nijbuorren 2, het plaatsen van een aan-

bouw aan de bestaande woning (aan-
vraag is ontvangen op 9 april 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 omgevings-
vergunning
n Moddergat
•  De Kamp 23, het legaliseren van een 

overkapping.

n Oostrum
•  Tichelwei 32 P, het bouwen van een 

nieuw receptiegebouw.

Er is besloten voor de bovengenoemde aan-
vragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
•  Dieuwert 5, het uitbreiden van de erker 

(besluit is verzonden op 9 april 2019).

n Ee
•  ten noorden van Tibsterwei 4 A, het bou-

wen van een nieuwe bergloods (besluit is 
verzonden op 8 april 2019).

n Holwerd
•  Stasjonswei 25, het realiseren van een 

theetuin (besluit is verzonden op 9 april 
2019).

n Kollum
•  de Anjen 14, het uitbreiden van de 

woning (besluit is verzonden op 9 april 
2019).

•  Kerkstraat 49, het wijzigen van de voor-

gevel (besluit is verzonden op 10 april 
2019).

n Kollumerzwaag
•  Foarwei 48, het plaatsen van een Geld-

maat (besluit is verzonden op 12 april 
2019).

n Oosternijkerk
•  Mûnewei 1 D, het realiseren van een 

voetgangersbruggetje t.b.v. toegang tot 
woning (besluit is verzonden op 9 april 
2019).

n Oudwoude
•  Foarwei 6, het wijzigen van de voorgevel 

(besluit is verzonden op 12 april 2019).

n Paesens
•  Orneawei 2, het verlengen van een op-

slagloods (besluit is verzonden op 9 april 
2019).

n Waaxens
•  tegenover Tsjessenswei 11, het plaatsen 

van 2 hekpijlers ter markering van het 
archeologisch rijksmonument (besluit is 
verzonden op 11 april 2019).

n Warfstermolen
•  Gruytsweg 34, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 11 april 
2019).

•  Gruytsweg 74, het renoveren van de 
woning (besluit is verzonden op 12 april 
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.

Niet verder in behandeling zijnde 
omgevingsvergunning
n Dokkum
•  Bevrijdingslaan 26, het plaatsen van een 

erfafscheiding (ingetrokken op verzoek 
van aanvrager).

•  Hogedijken 51, het uitbreiden van de 
worstenmakerij (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 

Verklaring van geen bezwaar
door de gemeente Noardeast-Fryslân
•  tegen een doortocht ten behoeve van de 

10de Skeeler Elfstedentocht op 
    31 augustus 2019.

Ontvangen aanvragen exploitatievergun-
ning 
n Dokkum
•  Koophandel 10, het exploiteren van een 

bierbrouwerij met proeflokaal (aanvraag 
is ontvangen op 3 april 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

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
•  Rondweg-West 158 (besluit is verzonden 

op 10 april 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning  
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.
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ENQUÊTE LEEFOMGEVING NOARDEAST-FRYSLÂN 

Van woensdag 10 april tot en met woensdag 1 mei kunt u via  
www.partoer.nl/omgevingsvisie een enquête invullen over wat u belangrijk 
vindt voor de toekomst van Noardeast-Fryslân. De enquête is gericht op uw 
leefomgeving. U kunt bij de leefomgeving denken aan wegen, gebouwen, ruimte 
om elkaar te ontmoeten, te kunnen ontspannen en bewegen, natuur en landschap. 
De wereld om ons heen verandert snel; kijk bijvoorbeeld naar het klimaat,  
de aandacht voor duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. 

We ontdekken graag wat u zeker wilt behouden/
versterken en wat u minder waardeert in de fysieke 
omgeving waarin u woont, werkt en uw vrije tijd 
doorbrengt. Ook met het oog op de toekomst.  
De resultaten helpen de gemeente bij 
het maken van de Omgevingsvisie voor 
Noardeast-Fryslân. Daar komen gewenste 
ontwikkelingen en ambities in te staan 
voor in ieder geval de komende tien jaar. 
Ook wordt daarin vastgelegd wat er nodig is 
om de leefomgeving te ontwikkelen en in te 
richten. 

Uw deelname wordt enorm op 
prijs gesteld!

Vult u ook de 
enquête in?

kijk op:  
www.partoer.nl/omgevingsvisie

De takomst fan Noardeast-Fryslân meitsje we mei-inoar!  
De toekomst van Noardeast-Fryslân maken we samen!

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Brantgum
•  aan de Ringwei, in it Leechje, het op-

voeren van een openluchtspel op 13, 14, 
15, 20, 21 en 22 juni 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 10 april 2019).

n Dokkum
•  parkeerterrein t.h.v. Zuiderschans 3A, 

het organiseren van een familiedag op 
15 juni 2019 van 09:00 uur tot 17:00 uur 
(aanvraag is ontvangen op 3 april 2019).

n Ee
•  aan de tibsterwei, het organiseren van 

''Ringrijderij'' op 20 juli 2019 van 19:00 
uur tot 21:00 uur (aanvraag is ontvangen 
op 8 april 2019).

n Hallum
•  Doniaweg 43 A, het organiseren van een 

personeelsbarbecue op 18 mei 2019 van 
16:00 uur tot 20:00 uur (aanvraag is 
ontvangen op 3 april 2019).

n Kollum
•  Kollum en omgeving, het organiseren van 

avondvierdaagse van 20 mei tot en met 
23 mei 2019 (aanvraag is ontvangen op 3 
april 2019).

•  Wilhelminapark, het organiseren van een 
openluchtdienst op 7 juli 2019 van 09:30 
uur tot 11:30 uur (aanvraag is ontvangen 
op 8 april 2019).

n Kollumerzwaag
•  het organiseren van openluchttheater 

van 21 juni tot en met 30 juni 2019 (aan-
vraag is ontvangen op 4 april 2019).

n Moddergat
•  nabij recreatiewoning aan de Meinsma-

wei, het organiseren van Brommerfeest 
''It Alde Barrel'' op 25 mei 2019 van 16:00 
uur tot 00:00 uur (aanvraag is ontvangen 
op 3 april 2019).

n Morra
•  Skiligewei 19 A, het organiseren van 

dorpsfeest Morra/Lioessens op 4 juli tot 
en met 7 juli 2019 (aanvraag is ontvan-
gen op 8april 2019).

n Oudwoude
•  Swartewei 1, het organiseren van dorps-

feest van 20 juni tot en met 23 juni 2019 

(aanvraag is ontvangen op 8 april 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
door de gemeente Noardeast-Fryslân
•  het houden van een wandeltocht op 

vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2019 
(besluit is verzonden op 9 april 2019).

n Dokkum
•  in de binnenstad, het organiseren van 

Koningsdag 2019 en Bevrijdingsdag (be-
sluit is verzonden op 10 april 2019).

•  op parkeerterrein de Helling, het organi-
seren van een kermis van 25 april tot en 
met 5 mei 2019 (besluit is verzonden op 
10 april 2019).

n Kollum
•  op diverse locaties in het dorp, het 

organiseren van de Kollumer Katdagen 
van 23 tot en met 27 april 2019 (besluit 
is verzonden op 12 april 2019).

n Paesens
•  aan de Mûnewei, het houden van een 

dorpsfeest met optocht van 13 tot en 
met 16 juni 2019 (besluit is verzonden op 
11 april 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
•  Hogedijken 36-11, het produceren van 

schaatsen.

n Ternaard
•  ’t Skoar 34, de plaatsing van een aardap-

pelloods.

Ontvangen melding lozen buiten inrich-
tingen
n Dokkum
•  Houtkolk 2 t/m 28, het installeren van 

een gesloten bodemenergiesysteem..

Bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Westergeest 
– Beintemawei 3 inzien
Tot en met woensdag 29 mei 2019 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan Westergeest – 
Beintemawei 3 ter inzage (NL.IMRO.1970.
BPWgBeintemawei3-ON01). 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk 
een nieuwe bedrijfsloods en kapschuur te 
bouwen bij het bestaande loon- en grond-
verzetbedrijf aan de Beintemawei 3 in Wes-
tergeest, waardoor vrijwel al het materiaal 
en materieel van het bedrijf binnen gestald 
kan worden. 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de zienswijzetermijn zonder afspraak 
bekijken tijdens de openingstijden in het 
gemeentehuis in Kollum, Van Limburg 
Stirumweg 18. Kunt u niet tijdens de 
openingstijden? Dan kunt u telefonisch een 
afspraak maken voor een ander tijdstip. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/
idn/NL.IMRO.1970.BPWgBeintemawei3-
ON01/. 

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 29 mei 
2017 schriftelijk indienen bij de gemeen-
teraad, 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:  
0519-298888

Bekendmakingen

Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit 
Horneweg 20 Blije
Burgemeester en wethouders van ge-

meente Noardeast-Fryslân maken overeen-
komstig artikel 7.17 eerste lid van de Wet 
Milieubeheer bekend dat voor de voorbe-
reiding van een besluit op een aanvraag om 
een vergunning ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht 
op het bouwen van twee nieuwe pluim-
veestallen aan de Horneweg 20 te Blije, er 
geen milieueffectrapport hoeft te worden 
opgesteld.

Aanmeldingsnotitie
Op basis van het bepaalde in de Wet 
milieubeheer en het Besluit milieu-effect-
rapportage is de voorgenomen activiteit 
m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing 
van de door de initiatiefnemer verstrekte 
m.e.r.-aanmeldingsnotitie, volgt dat er 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu te verwachten zijn. Het college 
heeft daarom op 2 april 2019 besloten dat 
er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft 
te worden.

Inzien
Van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 
liggen het besluit en de aanmeldingsnotitie 
m.e.r.-beoordelingsplicht tijdens openings-
tijden (zie www.noardeast-fryslan.nl) ter 
inzage in het gemeentehuis te Dokkum, 
Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum en het 
gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumer-
dyk 2, 9172 PJ te Ferwert.

Wilt u reageren?
Dit besluit moet worden aangemerkt als 
een voorbereidingsbesluit als bedoeld in 
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuurs-
recht en is niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep, tenzij deze beslissing de belangheb-
bende los van het voor te bereiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. 

Deze belanghebbenden kunnen binnen de 
bovenstaande termijn een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noardeast-Fryslân, Post-
bus 13, 9290 AA, Kollum. 

Andere belanghebbenden kunnen gebruik 
maken van het rechtsmiddel dat geboden 
wordt in het kader van de procedure voor 
het verlenen van een vergunning ingevolge 
de Wabo voor de betreffende activiteit.


