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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

Zwemmen in rivieren en kanalen? 
Springen van bruggen?

Wist je dat het verboden
is om te zwemmen:

LEVENSGEVAARLIJK!

Mobiel verkeersleiders 
van Rijkswaterstaat 
waarschuwen voor de 
gevaren en schrijven 
indien nodig boetes uit. 
Ook helpen ze, samen 
met de hulpdiensten, bij 
het zoeken naar en 
bergen van drenkelingen

Vanaf een binnenvaartschip ben je 
als zwemmer nauwelijks zichtbaar. 
Een schip kan niet zomaar 
uitwijken of vaart minderen!

Een brug is vaak hoger 
dan je denkt: risico op 
klaplong of botbreuken

Je kan tegen een 
onverwacht 
aankomend schip 
terechtkomen

Je verliest het 
van de sterke 
stroming en 
draaikolken in 
rivieren en 
kanalen

Je kan door sterk wisselende 
temperaturen in het water 
kramp krijgen of onderkoeld 
raken

De onderstroom die een 
schip veroorzaakt is 
verraderlijk, je kan onder 
het schip gezogen worden

Je riskeert een boete van:

In de vaargeul van 
rivieren en kanalen

In de buurt van wacht-
plaatsen of afmeer-
plekken van schepen

Bij een brug, sluis, 
stuw of ballenlijn

In de routes van 
veerponten

In en rond havens

In snelvaargebieden

Op andere plekken 
die zijn aangewezen 
als verboden gebied

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Ook springen van bruggen is verboden. 

Voorwerpen onder water 
kunnen lelijke snijwonden 
veroorzaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Als aanvragen van een 
bijstandsuitkering via werk.nl  
niet lukt, kunt u hiervoor 
terecht bij team Ynkommen. 

Van 12 augustus tot en met  
16 augustus 2019 (week 33) 
is de inloopochtend alleen 
op maandag, woensdag en 
donderdag geopend van  
9.00 - 12.00 uur. 

U kunt zich melden in het 
gemeentehuis van Damwâld 
(neem wel een geldig ID-
bewijs mee).

In deze periode kan het iets 
langer duren voordat u bericht 
van ons ontvangt, maar uw 
aanvraag wordt nog steeds 
binnen de hiervoor geldende 
termijnen afgehandeld.

Wilt u informatie, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen 
met het team Klanten Kontakt 
Sintrum (KKS) Sosjaal Domein, 
telefoonnummer  
(0519) 29 88 88. 

Het KKS is van maandag tot 
en met donderdag bereikbaar 
van 8.30 tot 16.30 uur, op 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

TEAM YNKOMMEN

Vergunningen

Ontvangen aanvragen  
omgevingsvergunning
n Brantgum
• Ids Wiersmastrjitte 13, het isoleren van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 14 juli 
2019).

n Burum
• Friese Straatweg 1, het gedeeltelijk re-

noveren en een gedeeltelijke nieuwbouw 
van de boerderij (aanvraag is ontvangen 
op 25 juli 2019).

n Dokkum
• Oostergoweg 7, het uitbreiden van een 

bedrijfspand (aanvraag is ontvangen op 
13 juli 2019).

• Kouwe 1, het plaatsen van zonnepanelen 
(aanvraag is ontvangen op 14 juli 2019).

• Hogepol 15, het plaatsen van reclame 
(aanvraag is ontvangen op 15 juli 2019).

• Boterstraat 10, het verbouwen van het 
pand tot winkel met bovenwoning (aan-
vraag is ontvangen op 17 juli 2019).

• Learmûne 45, het uitbreiden van de wo-
ning (aanvraag is ontvangen op  
18 juli 2019).

• Lytseaard 30, het bouwen van een wo-
ning (aanvraag is ontvangen op  
22 juli 2019).

n Ee
• De Koarte Bún 11, het realiseren van een 

nieuwbouw woning (aanvraag is ontvan-
gen op 22 juli 2019).

n Ferwert
• Gasthuisstraat 12, het bouwen van een 

hokje met overkapping (aanvraag is ont-
vangen op 23 juli 2019).

n Hallum
• Grote Streek 7 A, het plaatsen van een 

nieuwe laagspanningkabel (aanvraag is 
ontvangen op 24 juli 2019).

n Hegebeintum
• Harstawei 25, het restaureren en renove-

ren van het pand (aanvraag is ontvangen 
op 22 juli 2019).

n Kollum
• Mr. Andreaestraat 12 A, het aanleggen 

van een glasvezel kabel (aanvraag is 
ontvangen op 19 juli 2019).

• de Warren 13, het plaatsen van een tijde-
lijke woonunit (aanvraag is ontvangen op 
22 juli 2019).

• nabij Willem Loréweg 19, het dempen van 
een sloot (aanvraag is ontvangen op  
24 juli 2019).

• Voorstraat 46, het plaatsen van een tekst 
op het voormalige gemeentehuis (aan-
vraag is ontvangen op 25 juli 2019).

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 6, het bouwen 

van een werktuigenberging (aanvraag is 
ontvangen op 23 juli 2019).

n Marrum
• Westerhúslânne 16, het wijzigen van de 

gevels van het hoofdgebouw (aanvraag is 
ontvangen op 12 juli 2019).

n Munnekezijl
• Matherdusstraat 31, het wijzigen van  

 1 kozijn in 2 kleinere kozijnen (aanvraag is 
ontvangen op 18 juli 2019).

n Oudwoude
• Pastorijehôf 19, het realiseren van een 

aanbouw met kap (aanvraag is ontvangen 
op 19 juli 2019).

n Ternaard
• Herweystrjitte 57, het plaatsen van een 

raamkozijn (aanvraag is ontvangen op  
15 juli 2019).

n Warfstermolen
• Leegsterweg 4, het uitbreiden van een 

paardenstal en het plaatsen van een kap 
boven de bestaande paardenstal (aan-
vraag is ontvangen op 13 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 Dokkum
• Zwaluwstraat 49, het brandveilig in  

gebruik nemen van de kinderopvang.
• Nauwstraat 4 (en Koningstraat 1 - 5), het 

brandveilig gebruik van HCR ’t Raedhûs.

De ontwerpbesluiten met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag  
1 augustus 2019 zes weken op het ge-
meentehuis te Damwâld ter inzage. Een 
ieder kan gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen. Dit betekent dat u 
uw mening of reactie kunt geven over het 
opgestelde ontwerpbesluit. 
Opschorten beslistermijn  
omgevingsvergunning
n Dokkum
• Tolhuispark 3, het wijzigen van het be-

stemmingsplan m.b.t. het (her-)bouwen 
van een kantine.

Er is besloten voor de bovengenoemde aan-
vraag de beslistermijn op te schorten met 
een termijn van drie maanden.

Verleende omgevingsvergunning
n Blije
• Zwarteweg 4 B, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit (besluit is verzonden 
op 23 juli 2019).

n Burdaard
• It Spyk 11, het aanleggen van een nieuwe 

in-/uitrit (besluit is verzonden op 22 juli 
2019).

n Dokkum
• Hogepol 5, het realiseren van een dubbele 

berging met veranda (besluit is verzonden 
op 23 juli 2019).

• Bronlaan 36, het vergroten van de woning 
(besluit is verzonden op 25 juli 2019).

n Kollum
• Oostenburgstraat 1 en 3, het wijzigen van 

een kerkgebouw (besluit is verzonden op 
22 juli 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 105 A t/m 105 L ·& 107 A t/m  

107 X, het realiseren van twee gebou-
wen met 20 appartementen (besluit is 
verzonden op 26 juli 2019). 

n Morra
• Hearrewei 5, het herbouwen van een 

loods (besluit is verzonden op 22 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  
omgevingsvergunning
n Burdaard
• It Spyk 1, het afwijken van de regels van 

het bestemmingsplan (aanvraag is inge-
trokken op verzoek van aanvrager).

n Dokkum
• Kouwe 1, het plaatsen van zonnepanelen 

op het platte dak van de garage en aan 
de achterzijde op het dak van het woon-
huis (aanvraag is vergunningsvrij). 

n tussen Hallum en Marrum

• het aanleggen en rooien van een hoofd-
waterleiding (aanvraag is vergunningsvrij).

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 

Ontvangen aanvragen  
evenementenvergunning
n Kollum
• Hesseweg, het organiseren van Okto-

berfest op 4 oktober en 5 oktober 2019 
(aanvraag is ontvangen op 19 juli 2019).

n Kollum e.o.
• het organiseren van de spokentocht 

Kollum op 25 oktober 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 25 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Hallum
• het houden van de Wielerronde op  

6 september 2019 van 18.30 tot 21.00 
uur en de Bartlehiem Skeelertocht op  
7 september 2019 van 10.00 tot 19.00 
uur (besluit is verzonden op 25 juli 2019).

n Kollum
• in het centrum van Kollum, het organise-

ren van een paalzitwedstrijd, muziek en 

een braderie van 15 augustus tot en met 
17 augustus 2019 (besluit is verzonden 
op 24 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Ferwert
• Bongaloane 2, het herbouwen van een 

aardappel-bewaarloods.

n Hantumhuizen
• Wierumerwei 15, het renoveren van de 

bovenbouw van de ligboxenstal.

n Metslawier
• Roptawei 4, het aanbouwen van een 

nieuwe loods.
• Roptawei 14, het wijzigen van de snack-

bar in een lunchroom en het toevoegen 
van een B&B-functie aan Café Veldzicht.
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