
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: 
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.

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  22 mei 2019

22 mei 2019

Wanneer
Op 29 mei a.s. brengt de raad een bezoek aan Dorpsbelangen 
Ferwert-Hegebeintum en de Stichting Terp Hegebeintum. 

Locatie
Bezoekerscentrum Hegebeintum

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

IT POADIUM

VERHUUR PERCEEL WEILAND GELEGEN AAN DE FISKWEI TE HOLWERD 

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân verzoeken gegadigden een 
bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan 
de Fiskwei, Holwerd, kadastraal bekend gemeente Holwerd sectie A nummer 
4840 deels, ter grootte van circa 485 m2, zoals schetsmatig in rood omlijnd is op 
bijgaande situatietekening. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij 
gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van 
de hoogte van het bod. 

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel en vermelden wat 
de plannen zijn op het betreffende perceel. Dit kunt u mailen voor 21 juni 2019 aan 
t.arjaans@noardeast-fryslan.nl  

Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans via 
email t.arjaans@noardeast-fryslan.nl of telefonisch (0519) 29 88 88.

WIE ONTWERPT DE AMBTSKETEN VOOR DE 
GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN?

We zijn op zoek naar een edel-/goud-/zilversmid, bij voorkeur uit onze 
gemeente, die de nieuwe ambtsketen voor de gemeente Noardeast-Fryslân wil 
ontwerpen en maken. 

Heeft u belangstelling voor deze opdracht? Meldt u dan voor woensdag 12 juni 
2019 aan via communicatie@noardeast-fryslan.nl. Vermeld in uw aanmelding 
relevante ervaringen, een korte motivatie en impressies van uw werk.

Afhankelijk van de ingekomen reacties selecteren we één of meer kandidaten die 
wij uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek wisselen we van gedachten over 
verwachtingen, creatieve richting en het proces. Als dit gesprek voor beide partijen 
goed verloopt dan wordt u verzocht een eerste schetsontwerp en offerte met 
planning te maken en deze te presenteren aan een selectiecommissie.

Voorwaarden voor het ontwerp van de ambtsketen:
•  Het materiaal voor de ambtsketen is eerste gehalte zilver
•  Geen gebruik van edelstenen of smaragden
•   De ambtsketen kan kleiner/groter gemaakt worden met een extra ketting of op 

een gangbare hoogte gemaakt worden
•   De ambtsketen krijgt een penning met aan de ene zijde het nieuwe 

gemeentewapen en aan de andere zijde het Rijkswapen. Deze penning wordt ook 
door de edel-/goud-/zilversmid gemaakt

Voor vragen of meer informatie kunt u een email sturen naar:
communicatie@noardeast-fryslan.nl.

EIGENAAR BOOTJE MOUNEBUORREN GEZOCHT

Een toezichthouder van de gemeente heeft getracht de eigenaar te achterhalen 
van een bootje aan de Mounebuorren in Hallum. Omdat dit niet is gelukt 
verzoeken wij de eigenaar, door middel van deze publicatie, de boot binnen een 
week te verwijderen. Deze termijn gaat in na publicatie van dit bericht. Mocht 
blijken dat na deze termijn het bootje er nog steeds ligt, zal de gemeente deze 
verwijderen op kosten van de eigenaar. Het is namelijk verboden om een bootje 
langer dan drie achtereenvolgende dagen aan te leggen. Dit staat beschreven 
in artikel 3 lid 2 onder a van de Ligplaatsenverordening van de gemeente 
Noardeast-Fryslan.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘HALLUM-GROTE 

STREEK, KLEINE STREEK EN ANTSJEMASTREEK’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn bezig 
met de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Hallum-Grote 
Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’.Vanaf 23 mei 2019 tot en met 3 juli 
2019 ligt het voorontwerp (met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan), conform de 
geldende inspraakverordening ter inzage. 

Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan 
is in te zien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 en op 
het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden van de 
gemeentehuizen zie www.noardeast-fryslan.nl). Ook kan het plan digitaal 
worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.20181505-
VO01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het treffen van 
een aantal maatregelen waaronder de herinrichting van de Noordoostzijde 
van de terp in Hallum, bestaande uit de sloop van veertien woningen, het 
terugbouwen van tien woningen en het ter plaatse opnieuw inrichten en 
opwaarderen van de openbare ruimte.

Gedurende de inspraakperiode kunt u een schriftelijke inspraakreactie zenden 
aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de inspraakreactie dient u het 
zaaknummer te vermelden: Z226104-2019. 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer



22 mei 2019

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Burdaard
• It Spyk 11, het herplaatsen van een be 
 drijfsloods (aanvraag is ontvangen op 9  
 mei 2019).

n Burum
•  van Eysingaweg 8, het plaatsen van een 

walbeschoeiing (aanvraag is ontvangen 
op 11 mei 2019).

n Dokkum
• Betterwird 30, het aanleggen van een  
 middenspanning (aanvraag is ontvangen  
 op 13 mei 2019).

n Ferwert
•  Foswerterstrjitte 71, het plaatsen van een  
   container ten behoeve van een externe 
CV-installatie (aanvraag is ontvangen op 
9 mei 2019).

n Marrum
• Nieuweweg 19, het milieuneutraal ver 
   anderen van de inrichting en een bouw-

activiteit met afwijken bestemmingsplan 
(aanvraag is ontvangen op 9 mei 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.

Rectificatie
In de publicatie van 1 mei 2019 stond de 
navolgende tekst gepubliceerd:
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• De Dijk 4, het verbouwen van het pand  
   naar 2 appartementen (aanvraag is ont-

vangen op 18 april 2019).

Dit was echter onjuist en had moeten 
luiden als volgt:
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Dokkum
• De Dijk 6 en 6A, het verbouwen van het  
   pand naar 2 appartementen (aanvraag is 

ontvangen op 18 april 2019).

Verlengen beslistermijn omgevings
vergunning
n Dokkum
• Beurtvaart 2, het plaatsen van lichtre 
   clame op het dak.
  Er is besloten voor de bovengenoemde 

aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• Mûnebuorren 11, het plaatsen van een  
   geldautomaat (besluit is verzonden op 10 

mei 2019).

n Burdaard
• Hoofdweg 96, het bouwen van een vrij 
   staande woning en het aanleggen van 

een uitrit (besluit is verzonden op 16 mei 
2019).

n Dokkum
• Stenendam 8, het plaatsen van een log 
   gia (besluit is verzonden op 16 mei 2019).

n EE
• Lytse Loane 7, het plaatsen van nieuwe  
   kozijnen en een nieuw dakkapel (besluit 

is verzonden op 16 mei 2019).

n Ferwert
• De Broll 31, het uitbreiden van de woning  
   (besluit is verzonden op 14 mei 2019).

n Hallum
• Ljouwerterdyk 9 A, het verbreden van  
   de garage (besluit is verzonden op 16 mei 

2019).

n Hantum
• Hearewei 23, het aanleggen en rooien  
   van een hoofdwaterleiding (besluit is 

verzonden op 15 mei 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 Kollum
• Voorstraat 34, het brandveilig in gebruik  
   nemen van de BSO ruimte op de eerste 

verdieping (besluit is verzonden op 22 
mei 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
23 mei 2019 zes weken op het gemeente-
huis 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 Hegebeintum
• De Wym 1, het uitbreiden van de schuur  

   (ingetrokken door aanvrager).
n  Holwerd
• Foarstrjitte 2 en 4, het realiseren van een  
   scheidingsmuur (aanvraag is buiten 

behandeling gesteld).

Onttrekkingsvergunning (verleende 
recreatievergunning)
n Holwerd
• Stjelpspaad 4, het gebruiken van een  
   woning voor recreatieve doeleinden 

(besluit is verzonden op 15 mei 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.

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 

Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
• De Markt 30, voor De Refter1854 (besluit  
   is verzonden op 15 mei 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.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
• De Markt 30, voor De Refter 1854 (be 
 sluit  is verzonden op 15 mei 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.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Dokkum
• het organiseren van de Sinterklaasintocht 
  2019 op 16 november 2019 van 13:00 

uur tot 16:00 uur (aanvraag is ontvangen 
op 7 mei 2019).

n Ferwert
• Vrijhof, het organiseren van ''Simmer 
   concert Excelsior Ferwert'' op 22 

juni 2019 van 20:00 uur tot 22:30 
uur(aanvraag is ontvangen op 7 mei 2019).

n Hantum
• Ternaarderwei 2 A, het organiseren van  

 het 4 H-dorpenfeest van 4 juli tot en met 7 
juli 2019 (aanvraag is ontvangen op 8 mei 
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
• Koophandel 10, het organiseren van een  
   bruiloft op 14 juni 2019 van 16.00 uur tot 

00.30 uur (besluit is verzonden op 14 mei 
2019).

n Holwerd
• It Keechje, het organiseren van een dorps 
   feest van 21 juni t/m 23 juni 2019 (be-

sluit is verzonden op 15 mei 2019).

n Raard
• Naast Van Kleffenswei 6 A, het organise 
   ren van het dorpsfeest Raard, Bornwird  

 en Foudgum met optocht van 13 juni t/m 
15 juni 2019 (besluit is verzonden op 15 
mei 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 geluidsontheffing
n Lioessens
• Dyksterwei 1, tijdens het organiseren van  
   een bruiloft o 24 mei 2019 van 16.00 uur 

tot 02.00 uur (besluit is verzonden op 16 
mei 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.

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 Hegebeintum
• Patroanswei 1, het realiseren van een  
   gesloten bodemenergiesysteem.


