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2 oktober 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.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n  Anjum
• Skeanewei 4, het bouwen van een garage 

en een berging (aanvraag is ontvangen op 
24 september 2019).

n  Ee
• Uniastrjitte 23, het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak (aanvraag is 
ontvangen op 19 september 2019).

n Engwierum
• Sylsterwei 27, het wijzigen van een 

brandwerende muur en het brandveilig 

gebruiken van het pand (aanvraag is 
ontvangen op 18 september 2019).

n   Ginnum
• Harstawei 18, het wijzigen van het 

bestemmingplan (aanvraag is ontvangen 
op 20 september 2019).

n  Kollumerzwaag
• Foarwei 127, het realiseren van een 

dagbestedingsplek voor een 20-tal 
cliënten (aanvraag is ontvangen op 20 
september 2019).

• Foarwei 127, het brandveilig gebruik van 
het gebouw (aanvraag is ontvangen op 
20 september 2019).

n  Munnekezijl
• Nittersweg 7, het plaatsen van tijdelijke 

kantoorunits (aanvraag is ontvangen op 
24 september 2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de gele-
genheid 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 omgevingsvergun-
ning.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n  Dokkum
• Markt 30 en Boterstraat 7, het 

brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van 3 oktober 2019 zes 
weken op het gemeentehuis 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  Burum
• Friese Straatweg 1, het gedeeltelijk 

renoveren en gedeeltelijk herbouwen van 
de boerderij (besluit is verzonden op 25 
september 2019).

n	Dokkum
• Hogedijken 16 D, het realiseren van een 

tijdelijke supermarkt (besluit is verzonden 
op 24 september 2019).

n   Ferwert
• De Boppeslach 1 A, het uitbreiden van 

het materialenhok (besluit is verzonden 
op 24 september 2019).

n   Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 6, het bouwen 

van een werktuigenberging (besluit is 
verzonden op 25 september 2019).

• Wester-Nieuwkruisland 8, het bouwen 
van een loods (besluit is verzonden op 26 
september 2019).

n   Marrum
• Westerhústerlânne 16, het wijzigen van 

de gevels (besluit is verzonden op 26 
september 2019).

De dag na verzending liggen de vergunningen 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. 

Gedurende deze termijn kunnen belangheb-
benden een bezwaarschrift indienen.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n   Dokkum
• nabij industrieterrein Betterwird, het 

realiseren van een Sinnepark (besluit is 
verzonden op 23 september 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
3 oktober 2019 zes weken op het gemeen-
tehuis 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n   Dokkum
• Hantumerweg 4, het verbouwen van het 

monumentale horeca  pand (aanvraag is 
buiten behandeling gesteld).

• Hogepol 15, het plaatsen van reclame 
(aanvraag is ingetrokken).

n   Kollum
• Willem Loréweg 30, het dempen en 

compenseren van sloten (aanvraag is 
ingetrokken).

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Petear 
Tijdstip:   donderdagavond half acht
Onderwerp: - Uitleg aan raadsleden over Planning en Control cyclus
  - Presentatie De Noordelijke Stadsentree Dokkum: planvorming herstructurering 
    Panwurkgebied met het oog op verbetering van de verbinding met de binnenstad

U bent van harte welkom!

Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@
noardeast-fryslan.nl). 

De bijeenkomst is te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.
rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST:  
DONDERDAG 10 oktober 2019
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Intrekking verleende omgevingsvergunning
n   Waaxens
• Poelewei 1, het vergroten van de woning 

(besluit is verzonden op 27 september 
2019).

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 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n   Kollum
• vanuit Bernhardlaan 83 B, het 

organiseren van de spokentocht De geest 
van het Kollumer Oproer op 19 oktober 
2019 (aanvraag is ontvangen op 22 
september 2019).

n   Kollumerzwaag
• het organiseren van de intocht van 

Sinterklaas op 23 november 2019 
(aanvraag is ontvangen op 20 september 
2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de gele-
genheid te bieden de procedure te volgen. U 
kunt pas bezwaar indienen als er een besluit 
genomen is. Dit wordt dan gepubliceerd onder 
verleende evenementenvergunning.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een melding 
aan de gemeente mogen worden doorge-
geven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via (0519) 29 88 88.

Ontvangen melding incidentele festivi-
teit
n   Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1, het 

hebben van live muziek op 4 oktober 
2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur.

Omgevingsvergunning

Terinzagelegging conceptbesluit omge-
vingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Burgemeester en wethouders van 
Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 
13 december 2018 bij het college  een 
verzoek om omgevingsvergunning is bin-
nengekomen voor:
- een voertuigenwasplaats met biofiltratie, 

een bedrijfsloods en 4 silo's voor opslag 
van en handel in kunstmest aan de 
Meekmawei 9, 9074 TJ te Hallum.

Aangezien ons college het voornemen 
heeft uitgesproken voor de aanvraag een 
vergunning te verlenen met gebruikmaking 
van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° en de 
voorbereidingsprocedure als beschreven 
in afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt de ontwerp-beschikking 
met ingang van 3 oktober 2019 voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis te Damwâld. Gedurende 
deze termijn kan een belanghebbende zijn 
of haar zienswijzen bij ons college kenbaar 
maken.

Het is oogsttijdHet is oogsttijd

Het stadhuis van Dokkum heeft volgens kenners één van de mooiste carillons van 
Nederland en heeft maar liefst 49 klokken. Elke vrijdagavond (en bij andere festivitei-
ten) speelt de stadsbeiaardier Auke de Boer op het carillon. 

In het kader van  de culturele manifesta-
tie Oktober kindermaand is op zaterdag 5 
oktober van 14.00 - 16.00 uur het stad-
huis open. Kinderen kunnen onder leiding 
van de stadsbeiaardier Auke de Boer 
het carillon in de koepel bezoeken. Vlak 
onder de klokken is een aparte ruimte 
waar het stokkenklavier staat, waarop de 
beiaardier het carillon bespeeld. 

Benieuwd? Kom dan kijken bij dit oude 
en echte ‘heavy metal‘ van de stad 
Dokkum. Aanmelding is wenselijk op: 
aukegdeboer@live.nl

Kindermaand en carillon Dokkum


