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Openbare raadsbijeenkomst - 11 juli 2019
Tijdstip  : 19.30 uur
Waar  : raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear 
Tijdstip  : 19.10 uur
Onderwerp : interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf

It Petear  
Tijdstip  : 19.30 uur 
Onderwerpen : • Uitvoering motie zonnepark Jumaheerd Kollum 
     • Presentatie actuele ontwikkelingenTolhuispark Dokkum  
     • met gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen 

It Beslút
Tijdstip  : aansluitend aan It Petear
     Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
    • startnotitie procesgroep biodiversiteit
    • doelen van de geactualiseerde programma’s t.b.v. begroting 2020-2023
    • verordening rechtspositie raadsleden

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld of voor meer informatie, 
kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77, 
(s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). U bent van harte welkom!

Deze bijeenkomsten zijn 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 agenda 
en stukken kunt vinden.

11 juli OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN
CONTACT

 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

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

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.

Meer info? www.noardeast-fryslan.nl/takomst

We komen langs met de oanheakker

Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de omgeving waarin u 
woont en verblijft. Voor nu, maar ook voor de komende tien jaar! Zijn er 
dingen waar u minder blij mee bent of die u juist graag wilt behouden?  
Wij horen het graag van u. Stap in bij de Oanheakker! 

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

Meer info? www.noardeast-fryslan.nl/takomst

Voor een gesprek over uw leefomgeving! 

*  Inwoners van Tergrêft en Jislum zijn ook van harte welkom in 
    Wânwert of Burdaard! 

Uiteraard kunt u ook binnenstappen in een ander dorp als dat  
tijdstip u beter uitkomt. 
 
Graag tot ziens op woensdag 10 juli in de Oanheakker... Oant sjen! 

inloopuren per dorp woensdag 10 julI

dorp tijd plaats

WÂNSWERT

BURDAARD

16.30 uur - 17.30 uur

19.00 uur - 20.00 uur MFC Het Spectrum
Schoolstraat 12

woensdag
 10 juLi

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Parkeerplaats Oan 'e kamp
Bij het haventje
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Vergunningen

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning
n Blije
• Zwarteweg 4 B, het plaatsen van een 
  tijdelijke woonunit (aanvraag is ontvangen 
  op 26 juni 2019).

n Burdaard
• It Spyk 1 A, het wijzigen van het bestem-
   mingsplan (aanvraag is ontvangen op 
   20 juni 2019).

n Dokkum
• Hantumerweg 6, het verbouwen van het 
   monumentaal horecapand (aanvraag is 
   ontvangen op 21 juni 2019).
• Tolhuispark 3, het wijzigen van het 
   bestemmingsplan mbt het (her-)bouwen 
   van een kantine (aanvraag is ontvangen 
 op 21 juni 2019).
• De Dijk 4 en 6, het aanleggen van een 
   glasvezelkabel (aanvraag is ontvangen 
   op 24 juni 2019).
• Vleesmarkt 3, het wijzigen van het 
   bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen 
   op 25 juni 2019).
• Badweg 6, het bouwen van een woning 
   (aanvraag is ontvangen op 27 juni 2019).

n Holwerd
• Miedwei 1, het bouwen van een nieuwe 
   schuur (aanvraag is ontvangen op 
 20 juni 2019).
• Foarstrjitte 12, het plaatsen van zonne-
   panelen (aanvraag is ontvangen op 
 20 juni 2019).

n Kollum
• de Weerstallen 34, het bouwen van een 
   woning met garage (aanvraag is ontvan-
   gen op 25 juni 2019).

n Lioessens
• Doarpsstrjitte 52, het uitbreiden van de 
 garage (aanvraag is ontvangen op 
 20 juni 2019).

n Marrum
• vanaf Nieuweweg 13 C, het aanleggen en 
 rooien van een hoofdwaterleiding (aan-
 vraag is ontvangen op 19 juni 2019).

n Niawier
• Mearswei 3, het realiseren van uitloop-
 ruimtes (aanvraag is ontvangen op 
 20 juni 2019).

n Ternaard
• Lytse Wei 8, het realiseren van een land-
 bouwschuur (aanvraag is ontvangen op 
 26 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 of geweigerde 
omgevingsvergunning.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Ee
• Achterwei 4, het verbouwen van de 
 woning.

n Morra
• Grutte Buorren 7, het realiseren van een 
 berging met overkapping.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• nabij Toxopeuswei 2, het aanleggen van 
 een vingersteiger (besluit is verzonden op 
 28 juni 2019).

n Augsbuurt
• Trekweg 2, het vervangen van de boven-
 bouw van de schuur en het vernieuwen 
 van de wagenberging (besluit is verzon-
 den op 24 juni 2019).

n Blije
• Farebuorren 12, het renoveren van de 
 woning (besluit is verzonden op 
 25 juni 2019).

n Dokkum
• Anjelierstraat 11, het plaatsen van zon-
 nepanelen (besluit is verzonden op 
 26 juni 2019). 

n Holwerd
• Elbasterwei 1, het plaatsen van een 
 tijdelijke kantoor-container ten behoeve 
 van een expositie (besluit is verzonden 
 op 26 juni 2019).

n Lioessens
• De Kamp 2, het uitbreiden van de woning 
 (besluit is verzonden op 27 juni 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.

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 evenementenvergunning
n Dokkum
• op de Grote Breedstraat, het organiseren 
 van het Shantyfestival Kleintje Maritiem 
 op 31 augustus 2019 van 13.00 uur tot 
 18.00 uur (besluit is verzonden op 
 24 juni 2019).
• aan het Harddraverspark op het parkeer-
 terrein, het organiseren van Dokkum 
 Beach op 13 juli en 14 juli 2019 (besluit is 
 verzonden op 26 juni 2019).

n Ee
• op de Tibsterwei, het organiseren van 
 “Ringrijderij” op 20 juli 2019 van 
 19.00 uur tot 21.00 uur (besluit is 
 verzonden op 28 juni 2019).

n Wierum
• op het sportveld aan de Iniastrjitte, het 
 organiseren van het dorpsfeest van 
 29 augustus t/m 1 september 2019 
 (besluit is verzonden op 28 juni 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 Engwierum
• Sylsterwei 8, het verplaatsen en het 
 vergroten van de gasflessenopslag.

n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 
 opslagruimte.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik
n Hantum
• Stasjonswei 3, het ten gehore brengen 
 van muziek ten behoeve van een bruiloft 
 op 12 juli 2019 van 16.00 tot 02.00 uur.

Bestemmingsplannen

n  Bestemmingsplan Uitbreiding Mulder 
    Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag 
    is vastgesteld
Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad 
het bestemmingsplan Uitbreiding Mulder 
Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag 
vastgesteld 
(NL.IMRO.1970.BPKzFoarwei47-VA01). 

Middels het bestemmingsplan wordt de 
mogelijkheid geboden voor het bedrijf 
Mulder Agro aan de Foarwei 45 te Kol-
lumerzwaag om op een gedeelte van het 
naastgelegen perceel uit te breiden. Het 
plan voorziet hoofdzakelijk in een uitbrei-
ding en optimalisering van de parkeervoor-
zieningen. 

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de beroepstermijn zonder afspraak 
bekijken tijdens de openingstijden in het 
gemeentehuis in 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. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wilt u reageren?
Tot en met 14 augustus 2019 kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak 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 ontwerpbestem-
mingsplan;

-  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 beroepspro-
cedure en voorlopige voorziening, kunt u 
kijken op: 
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak 

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen 
met het team Romte, telefoon: 0519-
298888

n  Terinzagelegging gewijzigd vastge-
    steld bestemmingsplan 'Botniaweg 2 
    te Marrum en Nieuwe Weg 1 te 
    Ferwert, NL.IMRO.1970.161A01-VA01'
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat het vastgestelde bestemmings-
plan  'Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe 
Weg 1 te Ferwert' met ingang van 4 juli 
2019 tot 15 augustus 2019, zes weken ter 
inzage wordt gelegd op het gemeentehuis 
te Ferwert. Het plan is tevens in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan voorziet in de juridisch-planolo-
gische regeling voor de bedrijfsverplaatsing 
van een geitenhouderij van Botniaweg 2 
te Marrum naar Nieuwe Weg 1 te Ferwert 
(inmiddels: Nieuweweg 43 te Marrum), 
waarbij op Botniaweg 2 een woonbestem-
ming wordt gelegd en de grondgebonden 
agrarische bestemming  van Nieuweweg 
43 naar een niet-grondgebonden agrarische 
bestemming wordt omgezet.

Het plan is gewijzigd vastgesteld: aan de 
regels is de voorwaardelijke verplichting 
toegevoegd tot uitvoering en instandhou-
ding van het landschappelijke inpassings-
plan.

Beroep
Binnen de zes weken waarin de stukken ter 
visie liggen kan schriftelijk beroep ingesteld 
worden bij de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State door: 
a.  een belanghebbende die tijdig zijn ziens-

wijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft 
gemaakt;

b.  een belanghebbende aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten dat hij 
zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht; 

c.  een ieder die bedenkingen heeft tegen 
de bij de vaststelling in het plan aange-
brachte wijziging. 

Het beroep kan worden ingebracht bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, pPostbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Voor het indienen van beroep wordt 
griffierecht geheven. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepstermijn. Het 
instellen van beroep schort de inwerking-
treding van een bestemmingsplan niet op. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kun-
nen een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Als binnen de termijn naast het 
beroepsschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist. 

  


