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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.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergun-
ning
n  Dokkum
•  Hogepol 5, het realiseren van een 

dubbele berging met veranda (aanvraag is 
ontvangen op 4 juli 2019).

• Bronlaan 36, het vergroten van de 
woning (aanvraag is ontvangen op 5 juli 
2019).

• De Woudhorne 80, het plaatsen van een 
kunststof kozijn (aanvraag is ontvangen 
op 5 juli 2019).

n  Kollum
• Rijdstraat 8 B, het bouwen van een afdak 

(aanvraag is ontvangen op 2 juli 2019).
• W.H. van Heemstraweg 1, het plaatsen 

van een tijdelijke caravan (aanvraag is 
ontvangen op 4 juli 2019).

• Weerstallen 52, het bouwen van een 
woning (aanvraag is ontvangen op 7 juli 
2019).

n  Veenklooster
• de Brink 7, het realiseren van een 

levensloopbestendige uitbouw (aanvraag 
is ontvangen op 4 juli 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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n  Engwierum
• Fjellingsreed 8m, het uitbreiden van de 

bestaande ligboxenstal, het uitbreiden 
in dieraantallen en het plaatsen van een 
ondergronds mestbassin.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van 18 juli 2019 zes 
weken op het gemeentehuis te Damwâld 
ter inzage. Een ieder kan gedurende deze 
termijn een zienswijze indienen. Dit bete-
kent dat u uw mening of reactie kunt geven 
over het opgestelde ontwerpbesluit. 

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  Dokkum
• Oostersingel 16, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 12 
juli 2019).

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Aalsum
• Mockamawei 18, het plaatsen van een 

omheining (besluit is verzonden op 9 juli 
2019).

• Mockamawei 3, het plaatsen van een 
dakkapel (besluit is verzonden op 11 juli 
2019).

n  Dokkum
• Trasmûne 1, het vervangen van de 

dakbedekking en het keimen van de 
gevels (besluit is verzonden op 8 juli 
2019).

• Hogedijken 51, het uitbreiden van de 
worstenmakerij en opslagruimte (besluit 
is verzonden op 9 juli 2019).

• Oranjewal 2, het realiseren van een 
koffiebar (besluit is verzonden op 10 juli 
2019).

• Doorvaart 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E en 1 F, 
het bouwen van een loods (besluit is 
verzonden op 10 juli 2019).

• in het Kleindiep nabij het perceel 
Koningstraat 1, het plaatsen van een 
terrasboot voor een periode van 10 jaar 
gedurende 8 maand (maart t/m oktober) 
per jaar (besluit is verzonden op 11 juli 
2019).

• Beurtvaart 17, het bouwen van een loods 
(besluit is verzonden op 11 juli 2019).

• Keppelstraat 15, het aanpassen van 
de reeds verleende vergunning i.v.m. 
inzichtwijziging m.b.t. de plattegrond van 
de appartementen (besluit is verzonden 
op 12 juli 2019).

• Oostersingel 48, het verbouwen van een 
deel van de winkel naar woning (besluit is 
verzonden op 12 juli 2019).

n  Hallum
• Finne 9-11, 15 t/m 23 en 57 t/m 63, 

het bouwen van 11 woningen (besluit is 
verzonden op 10 juli 2019).

n  Hantumhuizen
• Wierumerwei 15, het renoveren van de 

bovenbouw van de jongveestal (besluit is 
verzonden op 11 juli 2019)

n  Holwerd
• Lands Welvaren 2 A, het plaatsen van 

een loods (besluit is verzonden op 11 juli 
2019).

n  Kollum
• Kerkstraat 11, het realiseren van een 

appartement (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 11 juli 2019).

• W. H. van Heemstraweg 1, het plaatsen 
van een tijdelijke caravan (besluit is 
verzonden op 12 juli 2019).

n  Lioessens
• Doarpsstrjitte 52, het uitbreiden van 

de garage (besluit is verzonden op 9 juli 
2019).

n  Metslawier
• Roptawei 4, het bouwen van een loods 

(besluit is verzonden op 12 juli 2019).

n  Ternaard
• Nijbuorren 4, het wijzigen van de 

gevelindeling (besluit is verzonden op 9 
juli 2019).

• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 
loodsen (besluit is verzonden op 11 juli 
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 omge-
vingsvergunning
n  Hallum
• Noorderleeg 5, het wijzigen van het 

huidige hekwerk door een elektrische 
schuifpoort (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld).

• De Singel 3, het veranderen van de 
voormalige bibliotheek naar poolcafé en 
eatcorner en het aanleggen van een uitrit 
(aanvraag is ingetrokken door 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. 

Aanvraag Drank- en Horecavergunning
Burgemeester van de gemeente Noardeast-
Fryslân geeft kennis van het verzoek van:
• Stichting ZuidOostZorg, om een Drank- 

en horecavergunning voor het uitoefenen 
van een para-commercieel horecabedrijf 
op het perceel Birdaarderstraatweg 68 te 
Dokkum.

De aanvraag ligt met ingang van 17 juli 
2019 gedurende zes weken voor belang-
hebbenden ter inzage op het gemeente-
huis, team KCC, Hynsteblom 4, 9104 ZG 
te Damwâld. Belanghebbenden kunnen 
hun zienswijze gedurende de termijn van 
tervisielegging mondeling of schriftelijk bij 
de burgemeester naar voren brengen.

Verleende evenementenvergunning
n  Burum
• haventerrein De Dwinger, molenterrein 

en in Dorpshuis Toutenburg, het houden 
van een kleine feestweek van 19 
augustus tot en met 24 augustus 2019 
(besluit is verzonden op 10 juli 2019).

n  Dokkum
• op de Markt, het houden van Open 

Monumenten Dag met als titel ‘Kermis 
& Kroegen op de Markt in Dokkum’ op 14 
september 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 
(besluit is verzonden 11 juli 2019).

n  Munnekezijl
• op 'het eilandje' (de Schans) tussen de 

bruggen, het organiseren van kleintje 
feestweek van 14 augustus tot en met 17 
augustus 2019 (besluit is verzonden op 
12 juli 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.
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De politie heeft uw hulp nodig!
Helpt u mee inbraken op te lossen?

 
In de gemeente Noardeast-Fryslân is op dit moment sprake van een verhoogd aantal 
(woning)inbraken. De politie heeft uw hulp nodig bij het oplossen van deze inbraken.  

Meld verdachte situaties!
U kent uw eigen buurt het beste. U weet wat afwijkt van ‘het normale’. Een auto die 
‘s avonds of ‘s nachts verschillende keren langzaam door uw straat rijdt, inzittenden 
die bijzondere belangstelling voor een woning hebben; het kunnen signalen zijn van 
inbrekers die aan het verkennen zijn. 
 
Belt u bij verdachte zaken die zich op dat moment afspelen met 112! 
Alleen op die manier kan de politie direct actie ondernemen en inbraak mogelijk 
voorkomen. Was de verdachte situatie langer geleden? Dan belt u met 0900-8844.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Politie Team Noordoost Fryslân, (0900-8844).

Verdachte 

situatie? 

Bel 112! 

sLUITING PANNAKOOi
in het Fûgellân Dokkum

De pannakooi in het Fûgellân in Dokkum is (voorlopig) gesloten. Dit heeft 
rechtbank Noord-Nederland besloten naar aanleiding van klachten over 
(geluids)overlast. 

De gemeente Noardeast-Fryslân plaatste donderdag hekken om de pannakooi. 
Het is nog niet bekend hoe lang de sluiting zal gaan duren.


