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18 september 2019

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

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.

Vergadering Algemene kamer 
adviescommissie bezwaar-
schriften

Op donderdag  26 september 2019, 
vanaf 15.15 uur, komt de Algemene ka-
mer van de adviescommissie bezwaar-
schriften bij elkaar. 

De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op:
www.noardeast-fryslan.nl > adviescom-
missie-bezwaarschriften-noardeast. 

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opne-
men met gemeente Noardeast-Fryslân, 
team JS (0519) 29 88 88. 
 

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n  Anjum
• Skânserwei 28, het brandveilig gebruik 
 van de speelhal (aanvraag is ontvangen 
 op 6 september 2019).

n  Dokkum
• Koophandel 8 en 10, het plaatsen van 
 vlaggenmasten en het plaatsen van 
 reclame (aanvraag is ontvangen op 
 6 september 2019).
• Betterwird 30, het leggen van een E-MS 
 en Glasbuis 1 x 110 PE100 SDR11 Glas-
 buis (aanvraag is ontvangen op 
 4 september 2019).

n  Engwierum, Kollum, Kollumerpomp, Morra 
 en Munnekezijl
• het vervangen van walbeschoeiingen op 
 diverse locaties in de dorpen (aanvraag is 
 ontvangen op 2 september 2019).

n  Hallum
• nabij Zuiderrmiedweg, Hallumervaart en 
 de Noordermiedweg, het tijdelijk gebruik  
 van agrarische gronden als weilanddepot 
 (aanvraag is ontvangen op 
 4 september 2019).

n  Holwerd
• vanaf het Kwelderbeleefpunt tot aan 
 de Zeedijk, het aanleggen van een 
 nieuwe wandelroute (aanvraag is 
 ontvangen op 6 september 2019).
• Kasernestrjitte 3 A, het realiseren van 
 een woning in een bedrijfsgebouw (aan-
 vraag ontvangen op 10 september 2019).

n  Kollum
• Trekweg 1, het leggen van een mid-
 denspanning 3 x 630 Al XLPE (aanvraag 
 is ontvangen op 4 september 2019).

n  Marrum
• Ljouwerterdyk 1 (Lage Herenweg 1), 
 het vervangen van de roeden (aanvraag is 
 ontvangen op 9 september 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  Anjum
• Mûnebuorren 9 A, het uitbreiden van de 
 bestaande kinderopvang met een buiten-
 schoolse opvangruimte.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 18 september 
2019 tot 29 oktober 2019 op het gemeen-
tehuis 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. 

Verleende omgevingsvergunning
n  Dokkum
• Boterstraat 10, het verbouwen van het 
 pand tot winkel met bovenwoning (be-
 sluit verzonden op 10 september 2019).
• Badweg 6, het bouwen van een woning 

 (besluit is verzonden op 12 september 
 2019).
• Learmûne 45, het uitbreiden van de 
 woning (besluit is verzonden op 
 12 september 2019).

n  Hallum
• Cannegieterstrjitte 3, het vervangen van 
 de bergruimte (besluit is verzonden op 
 9 september 2019).

n  Kollum
• De Weerstallen 52, het bouwen van een 
 woning (besluit is verzonden op 
 10 september 2019).

n  Oostmahorn/De Skâns
• Toxopeuswei 6, het realiseren van een 
 steiger (besluit is verzonden op 
 12 september 2019).

n  Oudwoude
• Pastorijehôf 19, het realiseren van een 
 aanbouw met kap (besluit is verzonden 
 op 10 september 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  Dokkum
• Hogedijken 20, het plaatsen van vlag-
 genmasten en het aanbrengen van 
 reclame (aanvraag in ingetrokken op 
 verzoek van 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 exploitatievergunning
n  Dokkum
• Oranjewal 2, het exploiteren van een 
 horecabedrijf (besluit is verzonden op 
 11 september 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n  Dokkum
• Oranjewal 2, een ontheffing voor een 
 horecabedrijf (besluit is verzonden op  
 11 september 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  Blije
• Farrewei 22, het organiseren van Okto-



 

DOE DE 

GRATIS CURSUS

POLITIEK ACTIEF!
 

Op 15 oktober start de gratis cursus Politiek Actief 

voor inwoners van Noardeast-Fryslân. 

Wilt u:
• Leren hoe de gemeente, provincie, rijksoverheid 

 en zelfs Europese Unie werkt?

• Weten wat de gemeenteraad voor uw dorp 

 of vereniging kan betekenen?                            
           

• Leren hoe ú invloed kunt uitoefenen op de 

 lokale politiek?   

      Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. 

         Deze cursus duurt vijf avonden.

Wanneer : di 15 okt | di 29 okt | di 12 nov | di 26 nov | do 19 dec                                                                 
Waar : raadzaal in gemeentehuis Kollum                                                                                         
Aanmelden : stuur vóór 1 oktober een e-mail met uw naam en 
  contactgegevens naar f.koster@noardeast-fryslan.nl 
Meer info : www.noardeast-fryslan.nl/politiek-actief

IE

18 september 2019

 berfest op 19 oktober 2019 (aanvraag is  
 ontvangen op 10 september 2019).

n  Dokkum
• Holwerderweg 33, het organiseren van 
 de theatervoorstelling Raze om Protters 
 op 23 november 2019 (aanvraag is 
 ontvangen op 10 september 2019).
• Hogedijken 20, het organiseren van het 
 Oktobierfest Dockum op 27 oktober 2019 
 (aanvraag is ontvangen op 11 september 
 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  Dokkum
• op de Bronlaan, het organiseren van het 
 Fries Kampioenschap Ringsteken op 
 21 september 2019 (besluit is verzonden 
 op 13 september 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
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  Dokkum
• Oranjewal 2, het starten van het bedrijf.

Ontvangen melding incidentele festivi-
teit
n  Anjum
• De Singel 5 (Wad Oars), het hebben van 
 live muziek op 28 september 2019 van 
 20.00 uur tot 01.00 uur.
• De Singel 5 (Wad Oars), het hebben van 
 live muziek op 19 oktober 2019 van 
 20.00 uur tot 01.00 uur.

Het is oogsttijdHet is oogsttijd


