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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 24 juli 2019

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Anjum
• Skânserwei 28, het pand (de speelhal)
brandveilig gebruiken (aanvraag is
ontvangen op 10 juli 2019).
n Dokkum
• Hogedijken 20, het plaatsen van vlaggen
masten en het plaatsen van reclame
(aanvraag is ontvangen op 9 juli 2019).
n Ee
• Foeke Sjoerdsstrjitte 2, het plaatsen van
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op
9 juli 2019).
n Hallum
• De Singel 3, het verbouwen van de voor
malige bibliotheek naar een eatcorner en
biljartcafé (aanvraag is ontvangen op 8
juli 2019).
n Kollumerzwaag
• Oentzemastate 12, het realiseren van een
overkapping (aanvraag is ontvangen op
12 juli 2019).
n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 16, het wijzigen van het
bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen
op 9 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.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Foarwei 105 A t/m 105 L & 107 A t/m 107
X, het realiseren van twee gebouwen met
in totaal 20 appartementen.
Er is besloten voor de bovengenoemde aan
vraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Het Woudven 5, het uitbreiden van
de woning aan de voorzijde (besluit is
verzonden op 15 juli 2019).
• Hendoweg 18, het bouwen van een
nieuwe loods (besluit is verzonden op
15 juli 2019).
• Dokkum en omgeving, het aanleggen van
een kabel middels open ontgravingen,
persingen en gestuurde boringen op Tracé
Dokkum Ring 1 (besluit is verzonden op
16 juli 2019).
• Oostersingel 16, het plaatsen van zonne
panelen (besluit is verzonden op 18 juli
2019).
• Parklaan 1, het bouwen van een tijdelijk
onderwijsgebouw (besluit is verzonden op
18 juli 2019).
• Kleine Oosterstraat 2 E, het realiseren
van een appartement (besluit is verzon
den 18 juli 2019).
n Ee
• Stienfeksterwei 14, het vergroten van de
woning (besluit is verzonden op 18 juli
2019).
n Engwierum
• Dodingawei 12, het uitbreiden van de
berging (besluit is verzonden op 18 juli
2019).
n Kollum
• de Weerstallen 26, het bouwen van een
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woning met garage (besluit is verzonden
op 15 juli 2019).
Wilhelminastraat 8, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op 16 juli
2019).
Tsjerk Hiddesstraat 4, 4a en 4b, het
bouwen van een nieuw kindcentrum,
waarin de scholen CBS Koningin
Juliana en OBS Prof. Casimirschool
met Tiko peuterspeelzaal en BSO zijn
ondergebracht (besluit is verzonden op 18
juli 2019).
Metslawier
Seewei 9, het verbouwen van de woning
(besluit is verzonden op 19 juli 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.
Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Foarwei 116, het brandveilig gebruik
van een gedeelte van het pand ten
behoeve van een kinderopvang (besluit is
verzonden op 16 juli 2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag
25 juli 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit is
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden 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.
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Rondweg-Noord 72, het slopen van
de huidige woning en bouwen van een
nieuwe woning (besluit is verzonden op
16 juli 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.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Holwerd
• Foarstrjitte 8, het plaatsen van een ber
ging (aanvraag is ingetrokken door de
aanvrager).
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
Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
• Koophandel 10, het exploiteren van een
brouwerij (besluit is verzonden op 18 juli
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.

Verleende drank- en horecavergunning
(commerciële)
n Dokkum
• Koophandel 10, het uitoefenen van een
horecabedrijf (besluit is verzonden op 18
juli 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 Dokkum
• in de binnenstad, het organiseren van het
Fries Kampioenschap Ringsteken op 21
september 2019 (aanvraag is ontvangen
op 10 juli 2019).
• Holwerderweg 33, het organiseren van
een open dag op 14 september 2019
(aanvraag is ontvangen op 12 juli 2019).
n Ferwert
• aan de Hegebeintumerdyk, het
organiseren van het dorpsfeest op het
evenemententerrein van 12 september
tot en met 15 september 2019 (aanvraag
is ontvangen op 7 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 evenementenvergunning.
Verleende evenementenvergunning
n gemeente Noardeast-Fryslân
• per 1 juli 2019 is op grond van de APV
(algemeen plaatselijke verordening)
vergunning verleend aan de Koninklijke
Vereniging De Friese Elf Steden voor het
houden van een Elfstedentocht op de
schaats in de periode van 1 juli 2019 tot 1
oktober 2024 (besluit is verzonden op 16
juli 2019).
n Ferwert
• aan de Hegebeintumerdyk, het houden
van een dorpsfeest in een tent op 12,
13, 14 en 15 september 2019 (besluit is
verzonden op 18 juli 2019).
n Kollumerpomp
• op het sportveld bij het dorpshuis,
het houden van het dorpsfeest van 13
augustus tot en met 18 augustus 2019
(besluit is verzonden op 15 juli 2019).
n Kollumerzwaag
• Foarwei 125, het organiseren van kleintje
feestweek op 6 en 7 september 2019
(Besluit is verzonden op 15 juli 2019).
n Westergeest
• Eelke Meinertswei 33, het organiseren
van een dorpsfeest van 28 augustus
tot en met 1 september 2019 (besluit is
verzonden op 5 juli 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.

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
Woensdag
Donderdag & vrijdag

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
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

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
• Hogedijken 51, het verplaatsen van de
worstenmakerij naar de nieuwe aanbouw
aan de westzijde en het realiseren van
een opslagruimte voor kratten aan de
noordzijde van het gebouw. De huidige
locatie van de worstenmakerij zal worden
ingericht voor opslag en terugkoeling.

Verordening
Algemene subsidieverordening
Noardeast-Fryslân
Er is een Algemene subsidieverordening
(afgekort Asv) gemaakt voor de gemeente
Noardeast-Fryslân. Deze vervangt de drie
verschillende Asv’s van de voormalige
gemeenten.
In de Asv zijn met name regels met betrekking tot de subsidieprocedure opgenomen.
De nieuwe Asv geldt voor subsidieaanvragen voor het jaar 2020 of volgende. De Asv
Noardeast-Fryslân kunt u raadplegen op de
website van de gemeente: www.noardeastfryslan.nl of via www.overheid.nl.
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WOON-WELZIJN-ZORGLANDSCHAP TERNAARD
Het is een tijd stil geweest rond het
plan Nije Spiker Ternaard. Achter de
schermen wordt hard gewerkt aan de
uitwerking van dit nieuwe woon-welzijnzorgconcept. Gemeente Noardeast-Fryslân,
KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús
Wonen, De Friesland en de Wurkgroep
Âldereinsoarch Ternaard werken samen om
Ternaard als een vitaal dorp op de kaart te
houden, met een plek voor iedereen die zorg
en aandacht nodig heeft. De behoeften en
mogelijkheden van het dorp staan daarbij
centraal.

Wat is de stand van zaken?
Het streven is dat het plan Nije Spiker – inclusief tijdelijke
ontmoetingsruimte– na de zomer is uitgewerkt. Daarna kan de
stuurgroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, in het
laatste kwartaal van 2019 een besluit nemen. Gezamenlijke inzet en
financiering is van belang voor de concrete uitvoering van de plannen.
De projectgroep is in gesprek met de professionele partijen en actieve
vertegenwoordigers van het dorp om ideeën voor activiteiten en
zorgvoorzieningen te bedenken en uit te werken. Ook wordt uitgezocht
hoe een tijdelijke ontmoetingsruimte op het terrein van Spiker vorm
kan krijgen.
Meer weten? Kijk op www.ternaard.nu
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