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21 augustus2019

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
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur
  19:00 - 20:30 uur

 
 
 Vrijdagavond 30 augustus is de afdeling  
 burgerzaken in Dokkum gesloten. Daarom  
 zijn we eenmalig op donderdagavond 29  
 augustus geopend van 19.00 tot 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.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergun-
ning
n  Anjum
•  aan de Hearrewei en Brede Koaiwei, het 

realiseren van 2 vispassages (aanvraag is 
ontvangen op 9 augustus 2019).

n  Dokkum
• Nieuwebuurt 4, het aanleggen van een 

huisaansluiting voor een elektra kabel 
(aanvraag is ontvangen op 15 augustus 
2019).

n  Kollum
• Johannes Bogermanstraat 15, het 

plaatsen van een tijdelijke unit (aanvraag 
is ontvangen op 9 augustus 2019).

n  Ternaard
• 't Skoar 22, het vervangen van bestaande 

kapconstructie door een geïsoleerde 
kapconstructie (aanvraag is ontvangen 
op 15 augustus 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.

Verleende omgevingsvergunning
n  Dokkum
• Nieuwebuurt 4, het vervangen van een 
huisaansluitkabel (besluit is verzonden op 
13 augustus 2019).

n  Holwerd
• Foarstrjitte 4, het bouwen van een 

buitenmuur (besluit is verzonden op 
 14 augustus 2019).

n  Kollum
• nabij Willem Loréweg 19, het dempen  
 van een sloot (besluit is verzonden op 
 13 augustus 2019).
• Voorstraat 46, het plaatsen van een  
 tekst "Huize Sytzama" op het voormalige  
 gemeentehuis (besluit is verzonden op 14  
 augustus 2019).

n  Paesens
•  Achterweg 6, het vervangen van de 

schuurdeuren door een glazen pui met 
deuren (besluit is verzonden op 14 
augustus 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  Oosternijkerk
• Langgrousterwei 16, het wijzigen van het 

bestemmingsplan (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. 

Verleende evenementenvergunning
n  Dokkum
• Hendoweg 22 / Oostergoweg 3, het 

organiseren van een open dag op 14 
september 2019 van 10:00 uur tot 16:00 
uur (besluit is verzonden op 15 augustus 
2019).

n  Marrum e.o.
• het houden van een vroege vogel 

wandeltocht op zaterdag 21 september 
2019 van 05.00 uur tot 12.00 uur (besluit 
is verzonden op 13 augustus 2019). 

n  Triemen
• De Dôlle 13, het houden van een open 

dag van manege Grut yn ’t Lyts op 
zaterdag 24 augustus 2019 van 12.00 uur 
tot 02.00 uur (besluit is verzonden op 

 13 augustus 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.

Vergadering Algemene kamer advies-
commissie bezwaarschriften
Op donderdag  29 augustus 2019, vanaf 
15.15 uur, komt de Algemene kamer van 
de adviescommissie bezwaarschriften bij 
elkaar. De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op:
www.noardeast-fryslan.nl/
adviescommissie-voor-bezwaarschriften. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met gemeente Noardeast-
Fryslân, team JS (0519) 29 88 88. 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN


