GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 19 juni 2019

CONTACT

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN

Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
Maandag 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

It Debat - 27 juni 2019
Tijdstip
Waar

: 19.30 uur
: raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

Onderwerp
Detailhandelsvisie

	
Op deze locaties kunt u alleen terecht
voor burgerzaken. Steeds meer zaken kunt
u online regelen via de website.

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

Ferwert en Kollum
Maandag & dinsdag
Woensdag
Donderdag & vrijdag

U bent van harte welkom!

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

Deze bijeenkomst ook te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams
op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl waar u ook de definitieve agenda en
stukken kunt vinden.

It Poadium - 29 juni 2019
Op zaterdagmiddag 29 juni a.s. brengt de raad een bezoek aan metalfestival Dokk’em Open Air.

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
Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

We komen langs met de oanheakker
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Voor een gesprek over uw leefomgeving!

woensd
ag

26 juni

Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de omgeving
waarin u woont en verblijft.

11STEDENZWEMTOCHT MAARTEN V/D WEIJDEN
21 tot en met 24 juni 2019
Maarten van der Weijden gaat vanaf vrijdag a.s. een nieuwe poging doen om de
Elfstedentocht te zwemmen. Dit keer samen met 111 meezwemmers. Van der Weijden
haalde vorig jaar ruim 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek, maar wist de tocht niet af
te maken. Op 21 juni duikt hij opnieuw het Friese water in voor een nieuwe poging. Ook dit
keer om geld op te halen voor kankeronderzoek.
Moedig aan!
De zwemmers worden maandag 24 juni 2019 vroeg in de ochtend verwacht in Burdaard en
een aantal uren later in Dokkum. ‘s Middags passeert Van der Weijden opnieuw Burdaard,
richting de finishplaats Leeuwarden. Kom massaal langs de kant staan en juich de
zwemmers toe!

inloopuren reitsum
(incl. jannum, ginnum, lichtaard)
dorp

tijd

plaats

Reitsum

17.00 uur - 18.00 uur

De Flieterpen

Reitsum

19.00 uur - 20.00 uur

De Flieterpen

De Flieterpen Jannumerwei

Houd rekening met verkeershinder
In Burdaard geldt deze dag een snelheidsbeperking tussen de Kolkhuizerweg en de
Hikkaarderdyk. De Steenendamsterweg wordt tijdelijk een eenrichtingsweg. De Brugweg is
een uur voorafgaand aan de komst van de zwemmers afgesloten.
De binnenste stadsring van Dokkum is vanaf de ochtend afgesloten (Legeweg, Diepswal,
Vlasstraat en De Dijk). Een uur voorafgaand aan de komst van Maarten van der Weijden
worden de stadspoorten voor het motorverkeer afgezet (Halvemaanspoort, Woudpoort,
Hanspoort en Aalsumerpoort). Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl en
houd tijdens de tocht onze sociale media-kanalen in de gaten.

Uiteraard kunt u ook binnenstappen in een ander dorp als dat
tijdstip u beter uitkomt. Graag tot ziens in de Oanheakker... Oant sjen!
www.11stedenzwemtocht.nl

De takomst van Noardeast-Fryslân meitsje wy Mei-inoar!

Meer info? www.noardeast-fryslan.nl/takomst
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De IJsfontein, ontworpen door kunstenares Birthe Leemeijer, is een speelbal van de elementen en geen
dag hetzelfde. IJs tekent patronen op de koperen huid van de sculptuur. De mate waarin de fontein
ijslagen vormt of niet, is afhankelijk van de zon, luchtvochtigheid, temperatuur, wind en neerslag.
Energie voor de IJsfontein wordt opgewekt door zonnepanelen.Rondom staan bomen die rood kleuren in
het najaar. Ze verwijzen naar Bonifatius en zijn volgelingen die in Dokkum zijn vermoord. Voor optimale
schaduwwerking is bij de sculptuur gebruik gemaakt van de wetmatige rangschikking van bladeren rond
een middelpunt. Het resultaat van meer dan 100 miljoen jaar evolutie in de plantenwereld.

DE IJSFONTEIN: GEEN DAG HETZELFDE
Dikke ijslaag

Dunne ijslaag

Geen ijsvorming door hogere temperatuur of regen

Zonne-energie
De energie wordt opgewekt met de zonnepanelen
op het gemeentehuis. De IJsfontein zal op jaarbasis
niet meer verbruiken dan dat de zonnepanelen
opwekken. De fontein bevat namelijk verschillende
compartimenten en instellingen, zodat dit kan
worden afgestemd. Dit is belangrijk, want het
duurzaamheidsprincipe maakt namelijk deel uit van
het kunstwerk. De opbrengst van de zonnepanelen
en het verbruik van de IJsfontein wordt doorlopend
gemeten. De IJsfontein in Dokkum was een
ontdekkingstocht en dat blijft het voorlopig ook
nog even. Via ‘inregelwerk’ en monitoring wordt er
steeds meer duidelijk over de mogelijkheden binnen
de verschillende weersomstandigheden.

is meestal tegelijkertijd nevel te zien. De nevelpunten
in de bestrating staan aan als de fontein in verband
met de omstandigheden geen ijs maakt of als er
vocht wordt toegevoegd om het ijsvormingsproces te
verbeteren. Daarnaast zijn er nog spots in de bestrating
die de fontein 's avonds en 's nachts aanlichten.

IJs of nevel
Het gehele jaar door staat de IJsfontein gedurende
de dag aan. 's Nachts staat de fontein uit en bij
bepaalde weersomstandigheden of een combinatie
daarvan maakt de fontein geen ijs, maar is deze
gehuld in nevel. Deze omstandigheden doen zich
voor bij temperaturen boven de 23 graden, een te
hoge zonnesterkte en regen of een combinatie van
deze variabelen.
In veel gevallen is ijsvorming bijvoorbeeld ’s ochtends
en ’s avonds wel mogelijk, want dan zijn de
weersomstandigheden gunstiger. Door de wisseling
in omstandigheden ontstaat er steeds een ander
beeld in de ijsafzetting. Met veel zon is soms alleen
ijsvorming aan de schaduwzijde. Bovenop de fontein

Blijvende aanwinst
We merken dat de herinrichting van de Markt
een positieve bijdrage levert aan het gebruik en
beleving van de binnenstad door zowel burgers,
toeristen, ondernemers en voor evenementen.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de kerstfair en de
Admiraliteitsdagen.
Ook de IJsfontein trekt veel belangstellenden,
waaronder toeristen. Ook na de afsluiting van
culturele hoofdstad en 11fountains blijken de
fonteinen een blijvende aanwinst voor de culturele
en toeristische ontwikkeling in Friesland.

Financiën
De deelnemende gemeenten zijn nog in gesprek met
de provincie over het financieel tekort wat is ontstaan
op het project 11Fountains. Eventuele tekorten leiden
in ieder geval niet tot een overschrijding van het
gemeentelijke budget. Tijdens het vaststellen van het
budget voor de realisatie van de IJsfontein is er ook een
jaarlijks onderhoudsbudget ter beschikking gesteld.

Kijk voor meer informatie over alle 11 fonteinen op
www.11fountains.nl

DE ZON ALS WARMTEBRON IN HUIS
Huiseigenaar vertelt over de bouw van zijn passiefhuis
KOLLUMERZWAAG – Wie interesse heeft in duurzaam wonen kan in juni op
bezoek bij een duurzaam huis. In samenwerking met provincie Fryslân organiseert
de Nationale Duurzame Huizen Route thematours. Huiseigenaren delen
hun ervaringen met de bezoekers tijdens een rondleiding langs de duurzame
maatregelen in hun woning.
Op 22 juni om 10:00 uur geeft familie Algra uit Kollumerzwaag een tour rondom
het thema ‘Passiefhuis’. In 2018 is familie Algra gestart met de bouw van
hun passiefhuis. “De zonnepanelen en centrale balansventilatie zijn er al. Een
aardwarmtepomp volgt nog, er zit reeds een lus tot een diepte van 140 meter in
de grond,” vertelt Leo. Bij passiefbouw wordt de natuurlijke warmte van de zon
optimaal benut, onder andere door goed te isoleren en drielaags glas ramen op het
zuiden te plaatsen. Centrale verwarming wordt op deze manier overbodig.
Ook voor bestaande woningen kan de zon een interessante rol spelen in het
verlagen van stookkosten. Tijdens de tour helpen deze huiseigenaren bezoekers
graag op weg door uitleg te geven over hun passiefhuis.

De thematours zijn een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route, met
als doel om via persoonlijke ervaringsverhalen mensen te bewegen tot duurzaam
wonen. Tijdens deze excursies over een specifiek onderwerp bezoekt een groep
van circa 10 personen een woning. Bezoekers zijn hier enthousiast over, blijkt uit
eerdere reacties: “De familie gaf duidelijke uitleg en het was heel nuttig om de
verhalen van de gebruikers te horen.”
Ook elders in Fryslân staan huiseigenaren klaar om bezoekers te ontvangen. Op
12 en 13 juni gaven huiseigenaren in Oudehorne en Luinjeberd uitleg over het
verduurzamen van monumenten en aardgasvrij wonen met een warmtepomp.
Op 15 juni konden geïnteresseerden in West-Terschelling en Leeuwarden terecht
voor thematours over een hybride warmtepomp en het verduurzamen van een
vooroorlogse woning.
Op 20 juni is er een thematour in Hurdegaryp over de warmtepomp met
bodembron. Bezoekers kunnen zich inschrijven via duurzamehuizenroute.nl/
thematours.

INLOOPAVONDEN WINDPARK OP ZEE • ten noorden van de Waddeneilanden
Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat organiseren inloopbijeenkomsten voor het project Net op zee Ten noorden
van de Waddeneilanden.
TenneT wil een ondergrondse kabelverbinding aanleggen van een nog te bouwen
windpark Ten noorden van de Waddeneilanden naar het vasteland. De bestaande
hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn mogelijke
aansluitlocaties om deze ondergrondse kabelverbinding op het elektriciteitsnet
op land aan te sluiten. Van deze drie zal er uiteindelijk één als voorkeurstracé
overblijven.
De inloopbijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op Ameland en
Schiermonnikoog is het eveneens mogelijk om tussen 14.00 uur en 17.00 uur
binnen te lopen. U kunt zelf kiezen welk moment u het beste uitkomt en
binnenlopen wanneer het u schikt.
• Maandag 24 juni, Hotel Amelander Kaap, Oosterhiemweg 1, 9161 CZ Hollum
• Dinsdag 25 juni (tracé Vierverlaten), Café Hammingh, Hunzeweg 32, 9893 PC
Garnwerd
• Maandag 1 juli (tracé Burgum), de IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum
• Dinsdag 2 juli, Hotel Van der Werff, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog

•W
 oensdag 3 juli (tracé Eemshaven), Hotel Ekamper, Radsweg 12,
9983 RC Roodeschool

Aanmelding
In verband met de organisatie van de avonden vinden wij het fijn als u zich van
tevoren aanmeldt! Voor meer informatie en aanmelding zie ook
www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden
Wat zijn uw ideeën?
Tijdens deze inloopbijeenkomst informeren wij u over het project, de procedures
en de technische achtergronden. We zijn ook benieuwd naar uw ideeën over
de diverse tracés. Deze helpen ons om een keuze te maken welke tracés we
verder gaan onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de locatie van het zogenaamde
transformatorstation dat bij dit project hoort en op land moet worden gebouwd.
Dit transformatorstation zet de stroom die van de windmolens op zee afkomstig is
om, zodat deze geschikt is voor ons landelijke elektriciteitsnet.
TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en heeft ook de taak om een
hoogspanningsnet op zee aan te leggen. Contact:
e-mailadres servicecenter@tennet.eu of telefoon 0800-836 63 88.
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Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Aalsum
• Mockamawei 3, het plaatsen van een
dakkapel (aanvraag is ontvangen op 7 juni
2019).
n Dokkum
• Betterwird 30, het realiseren van een
tracé Dokkum Ring 1 middels open
ontgravingen, persingen en gestuurde
boringen (aanvraag is ontvangen op 4 juni
2019).
• Anjelierstraat 11, het plaatsen van
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op
5 juni 2019).
• De Dijk 6, het realiseren van een nieuwe
gas- en water huisaansluiting (aanvraag is
ontvangen op 5 juni 2019).
• Markt 30 en Boterstraat 7, het bouwwerk brandveilig gebruiken (aanvraag is
ontvangen op 5 juni 2019).
• Hogedijken 16 D, het realiseren van een
tijdelijke Aldi supermarkt (aanvraag is
ontvangen op 6 juni 2019).
• Oostersingel 48, het verbouwen van de
winkel naar woning (aanvraag is ontvangen op 6 juni 2019).
• Oostersingel 16, het plaatsen van zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 10
juni 2019).
n Engwierum
• Dodingawei 12, het uitbreiden van de
berging (aanvraag is ontvangen op 6 juni
2019).
n Holwerd
• Gama 7, het plaatsen van een hok
(aanvraag is ontvangen op 6 juni 2019).
n Kollum
• Kerkstraat 11, het realiseren van een
appartement (aanvraag is ontvangen op
6 juni 2019).
• de Weerstallen 28, het plaatsen van een
tijdelijke stacaravan (aanvraag is ontvangen op 10 juni 2019).

• Rinse Jetsesstraatje 2, het vervangen en
wijzigen van het kozijn in de zuidgevel
(besluit is verzonden op 13 juni 2019).
n Hallum
• Rondweg 29 te Hallum, het uitbreiden
van de huisartsenpraktijk (besluit is
verzonden op 13 juni 2019).
n Kollum
•Jachthaven aan de Cantecleer 2, het
vervangen van de steigers en het plaatsen
van een hardhouten damwand (besluit is
verzonden op 12 juni 2019).
n Kollumerpomp
• nabij Brongersmaweg 14, het rechttrekken van een bestaande watergang, het
dempen van een bestaande sloot en het
doortrekken van reeds aanwezige sloot
(besluit is verzonden op 6 juni 2019).
n Marrum
• Lage Herenweg 12 A, het realiseren van
een schutstal voor pony’s (besluit is verzonden op 13 juni 2019).
n Oudwoude
• Simmerwei 11, het aanleggen van een
paardenbak (besluit is verzonden op 7 juni
2019).
n Ternaard
• Nijbuorren 2, het realiseren van een aanbouw aan de woning (besluit is verzonden
op 7 juni 2019).
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Holwerd
• Foarstrjitte 12, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het bijgebouw
(aanvraag is buiten behandeling gesteld).

n Kollumerzwaag
• Bounswei 2 A, het realiseren van twee
overkappingen (aanvraag is ontvangen op
4 juni 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

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.

Verleende drank- en horecavergunning
(commerciële)
n Dokkum
• Koningstraat 1 (besluit is verzonden op
12 juni 2019).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Dokkum
• Nauwstraat 4 en 4A (en Koningstraat
1) te Dokkum, het verbouwen van de
voormalige winkelruimte naar wonen en
logies.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van zes weken.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Oudwoude
• Jan Binneswei 13, het legaliseren van een
berging (besluit is verzonden op 14 juni
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 Dokkum
• drs. S. van Tuinenleane 54, het realiseren
van een dakkapel en het vergroten van de
woning (besluit is verzonden op 13 juni
2019).
• Vlasstraat 1 A, het realiseren van recreatieappartementen (besluit is verzonden
op 11 juni 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.
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Burum
• De Meerpaal, het organiseren van het
Havenfeest op 29 juni 2019 (aanvraag is
ontvangen op 10 juni 2019).
n Dokkum
• In het centrum, het organiseren van 11
steden zwemtocht op 24 juni 2019
(aanvraag is ontvangen op 7 juni 2019)
n Ginnum
• Hikkaarderdyk 11, het organiseren van
Loadsrock op 12 oktober 2019 (aanvraag
is ontvangen op 5 juni 2019).
n Hallum
• evenemententerrein Blikkelân, het houden van Spikerdoarp van 20 augustus tot
en met 22 augustus 2019 (aanvraag is
ontvangen op 6 juni 2019).
• Zuidermiedweg, het organiseren van
Autocross op 31 augustus 2019 (aanvraag
is ontvangen op 6 juni 2019).
n Veenklooster

• evenemententerrein Nonnewei,
het organiseren van Mega Vrije Piraten
Zomer Festival op 13 juli 2019 (aanvraag
is ontvangen op 6 juni 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.
Verleende evenementenvergunning
n Burum
•o
 p het haventerrein aan De Meerpaal,
het houden van een havenfeest op 29 juni
2019 van 13.00 uur tot 02.00 uur
(besluit is verzonden is 13 juni 2019).
n Burum e.o.
•h
 et organiseren van de Lauwersland fiets4daagse van 8 juli tot en met 11 juli 2019
van 09.00 uur tot 17.00 uur
(besluit is verzonden op 13 juni 2019).
n Dokkum
• a an de Parklaan, het organiseren van
“Dokk’em Open Air” op 27 juni 2019 van
19.00 uur tot 01.00 uur, op 28 juni 2019
van 13.00 uur tot 02.00 uur en op 29 juni
2019 van 12.30 uur tot 02.00 uur
(besluit is verzonden op 14 juni 2019).
n Ee
• a an de Stienfeksterwei nabij de begraafplaats, het plaatsen van een tent ten
behoeve van het dorpsfeest van 3 juli tot
en met 7 juli 2019 (besluit is verzonden
op 11 juni 2019).
n Ferwert
•o
 p de Hegebeintumerdyk, het houden van
een straatkaatspartij op 20 juli 2019 van
8.00 uur tot 20.30 uur (besluit is verzonden op 14 juni 2019).
n Hallum
•o
 p de sportvelden aan It Blikkelân,
het houden van een nachtkaatspartij op
22 juni 2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur
(besluit is verzonden op 14 juni 2019).
n Hantum
•o
 p sportveld Yn ‘e Bedelte, Ternaarderwei
2A te Hantum, het organiseren van het
dorpenfeest 4 H-dorpen van 4 juli tot en
met 7 juli 2019 met optocht (besluit is
verzonden op 12 juni 2019).
n Kollumerzwaag
•o
 p parkeerterrein aan de Skoallestrjitte,
het organiseren van een kermis van 19
t/m 21 september 2019 (gewijzigde data)
(besluit is verzonden op 12 juni 2019).
n Morra/Lioessens
•h
 et organiseren van een dorpsfeest van
4 juli tot en met 7 juli 2019 (besluit is
verzonden op 6 juni 2019).
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.

(Wabo) verleend.
De voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder voor wat betreft wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. Uit akoestisch
onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op meerdere gevels van de nog te
bouwen appartementen hoger zal zijn dan
48 dB. Hiervoor dient een procedure voor
hogere grenswaarden te worden gevolgd.
Burgemeester en wethouders zijn van plan
om hiervoor hogere grenswaarden vast te
stellen van 63 dB.
Gelegenheid tot naar voren brengen van
uw zienswijze
Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
kunnen vanaf 20 juni 2019 voor een periode
van zes weken worden ingebracht.
Gedurende de bovengenoemde periode
van zes weken kan iedereen schriftelijk of
mondeling een zienswijze indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG
Damwâld. Mondelinge zienswijzen kunnen,
bij voorkeur na afspraak, naar voren worden
gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon
(0519) 29 88 88.
Stukken ter inzage
Het (ontwerp)besluit en de bijbehorende
stukken liggen vanaf 20 juni 2019 voor een
periode van zes weken ter inzage:
- in het gemeentehuis aan de Hynsteblom
4 te Damwâld.

Bestemmingsplan
Voorgenomen wijziging bestemmingsplan Kollumerpomp-Uitkijktoren
De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan Kollumerpomp-Uitkijktoren (NL.IMRO.1970.
BPKpUitkijktoren-VO01). Tot en met 31 juli
2019 ligt het voorontwerp ter inzage.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een uitkijktoren in Kollumeroord
aan de zuidwestkant van het Lauwersmeer.
De uitkijktoren zal niet alleen als uitzichtpunt fungeren maar ook als aansluitpunt
van een hoogteparcours voor buitensportactiviteiten in de vorm van een tokkelbaan
en loopbrug.
Het voorontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde
van de inspraaktermijn zonder afspraak
bekijken tijdens de openingstijden in de
gemeentehuizen in Kollum (Van Limburg
Stirumweg 18, 9291 KB Kollum) en Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP te Dokkum).
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.
Wilt u reageren?
U kunt uw inspraakreactie tot en met 31
juli 2019 schriftelijk indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus
13, 9290 AA 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: 0519298888

Ontwerp-besluit
Ontwerp-besluit vaststelling hogere
grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23A
De Westereen
Burgemeester en wethouders willen
medewerking verlenen aan de realisatie
van zes appartementen aan de Foarstrjitte
23 / 23A in De Westereen. Hiervoor wordt
een omgevingsvergunning met toepassing
van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer
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