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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.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Aalsum
• Hantumerwei 71, het verbouwen en 

vergroten van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 20 oktober 2019).

n Burdaard
• Hoofdweg 92, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 21 
oktober 2019).

n Dokkum
• aan het Hellingpad, het vervangen van 

een woonboot (aanvraag is ontvangen 
op 17 oktober 2019).

n Hallum
• It Blikkelân 1, het vergroten van een 

dakkapel aan de voorgevel (aanvraag is 
ontvangen op 22 oktober 2019).

n Kollum
• Regnerus Meinardystraat 2, het vestigen 

van een Bed & Breakfast (aanvraag is 
ontvangen op 19 oktober 2019).

• Willem Loréweg 30, het veranderen 
van de inrichting (milieu) (aanvraag is 
ontvangen op 21 oktober 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 7, het realiseren van een 

overkapping (aanvraag is ontvangen op 
20 oktober 2019).

• Foarwei 53, het starten van een 
beroep aan huis (high tea i.c.m. passen 
trouwjurken e.d.) (aanvraag is ontvangen 
op 22 oktober 2019).

n Triemen
• Triemsterloane 5, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 22 
oktober 2019).

• Triemsterloane 5, het bouwen van een 
bedrijfsloods (aanvraag is ontvangen op 
22 oktober 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 ge-
publiceerd onder verleende of geweigerde 
omgevingsvergunning.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Westerbolwerk 24, voor het plaatsen 

van een dakkapel.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• op twee percelen over de vaarroute 

Ezumazijl – Oostmahorn “brug 
Heechhout” bij Esonstad en brug “De 
Raskes”, het vervangen van twee 
bruggen voor twee hogere fiets- en 
voetgangersbruggen (besluit is 
verzonden op 22 oktober 2019).

n Burdaard
• Hoofdweg 94, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 25 
oktober 2019). 

n Ginnum
• Harstawei 18, het handelen in strijd met 

het bestemmingsplan voor het starten 
kleinschalige paardencoaching op 
woonlocatie (besluit is verzonden op 22 
oktober 2019).

n Hallum
• nabij Zuidermiedweg, Hallumervaart en 

de Noordermiedweg, het tijdelijk gebruik 
van agrarische gronden als weilanddepot 
(besluit is verzonden op 21 oktober 
2019).

• Zuidermiedweg 11 A, het vergroten van 
de woning (besluit is verzonden op 23 
oktober 2019).

n Kollum
• Tsjerk Hiddesstraat 4B, het uitbreiden 

van de school (besluit is verzonden op 
23 oktober 2019).

• De Warren 13, het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit (besluit is verzonden 
op 24 oktober 2019).

• Van Scheltingalaan 17 A, het uitbreiden 
van de woning (besluit is verzonden op 
24 oktober 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 79, het plaatsen van een 

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

n Raard
• Van Kleffenswei 14, het tijdelijk opslaan 

van baggerspecie in strijd met het 
bestemmingsplan (besluit is verzonden 
op 25 oktober 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde 
aanvraag omgevingsvergunning
n Ee
• Kriensenswei 6, het vervangen van het 

dak (aanvraag is ingetrokken op verzoek 
van aanvrager).

n Ferwert
• Gasthuisstraat 12, het bouwen van een 

hokje met overkapping (aanvraag is 
buiten behandeling gesteld).

• De Broll 12, het bouwen van een 
veranda (aanvraag is ingetrokken op 
verzoek van aanvrager).

n Warfstermolen
• o.a. Ooster-Nieuwkruisland 4, 
 het plaatsen van een 

transformatorruimte en het leggen 
van een middenspanningkabel en 

laagspanningkabel (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld i.v.m. geen 
vergunningplicht).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis 
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

Verleende evenementenvergunning
n Ferwert
• Vrijhof en Hoofdstraat, het organiseren 

van Winterwille op 14 december 2019 
(besluit is verzonden op 24 oktober 
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.

Rectificatie locatie pakjesbootdagen
In de krant van 26 juni 2019 is het besluit 
gepubliceerd voor het organiseren van de 
pakjesbootdagen op 18 november 2019 
t/m 1 december 2019 te Dokkum. De 
activiteiten met de basisschoolkinderen is 
verplaatst naar het Hellinghûs, Diepswal 
27 te Dokkum i.p.v. De Dijk 10 te Dokkum.

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.

        Waar: Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18
It Beslút
Tijdstip:   Vier uur
Onderwerp: In deze raadsbijeenkomst staat de begroting, met daarin alle inkomsten en uitgaven voor  
  2020, centraal. In de begroting zijn zowel investeringen als ombuigingen opgenomen. 
  De financiële situatie dwingt de raad tot het maken van keuzes.
  De agenda ziet er vanaf vier uur als volgt uit:

• tweede tussentijdse rapportage (actueel overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2019)
• beschouwingen van de fracties over de begroting (eerste termijn)  

  Tussen zes en zeven uur is het pauze. Vanaf zeven uur:
• reactie van het college van burgemeester en wethouders op de beschouwingen van de  

fracties (eerste termijn)
• installatie kinderburgemeester
• vervolg besprekingen begroting (tweede termijn)
• besluitvorming (begroting en belastingverordeningen)

It Fraachpetear 
Tijdstip:   Twintig voor zeven ‘s avonds
Onderwerp: Interview raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf                         

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). 
 
U bent van harte welkom!
 
De bijeenkomsten zijn 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 7 november 2019



Huiseigenaren laten zien dat het zonder aardgas kan
Als het gaat om aardgasvrij maken van woningen en woonwijken is voor veel mensen de 
grote vraag: Hoe doe je dat? Het platform de Nationale Duurzame Huizen Route biedt 
de unieke gelegenheid voor woningbezitters om zich daarop te oriënteren. Op zaterdag 
2 en 9 november stellen honderden huiseigenaren met plezier hun duurzame woning 
open voor bezoek. Zij vertellen wat zij aan hun woning hebben gedaan en helpen geïn-
teresseerden op weg met hun ervaring.

Ruim 1400 eigenaren van woningen, VvE’s en woonboten hebben hun woning als voor-
beeld aangemeld op het platform www.duurzamehuizenroute.nl. Bijna een kwart van de 
huizen is aardgasvrij en velen zijn op weg ernaar toe. 

Op zaterdag 2 en 9 november zijn een groot aantal van deze woningen te bezoeken. 
De bewoners vertellen wat zij hebben gedaan om hun huis energiezuinig en toekomst-
bestendig te maken. De ervaringen en duurzame toepassingen zijn uiteenlopend: iso-
leren van dak, gevel en vloer; installatie van een warmtepomp, zonneboiler of zelfs een 
buffervat met ijs; maar ook een groendak of hergebruik van regenwater. 

Naast de informatie over wat goed is gegaan, wordt er ook besproken wat achteraf 
wellicht beter was geweest. De bewoners die hun huis openstellen weten als geen 
ander dat er veel bij komt kijken om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor 
mensen die nog aan het begin staan is dit waardevolle informatie. Het bezoeken van 
een woning werkt aanstekelijk, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Duurzame 
Huizen Route. Zo’n 86 procent van de bezoekers wil de opgedane kennis toepassen in 
hun eigen woning.

Tips van huiseigenaren
De tip van Andries uit Skingen (Friesland) luidt: “Ga op bezoek bij een woning via de 
Duurzame Huizen Route en vraag de bewoners de oren van de kop. Elk stapje dat je zet 
is waardevol, dus ga vooral aan de slag in je eigen woning en leer van anderen. Goede 
leermeesters zijn goud waard. Daarnaast schrikken de kosten veel mensen af, maar mijn 
ervaring is dat er meer subsidies en regelingen zijn dan je denkt.”

Het bezoeken van een woning
Geïnteresseerden die op zaterdag 2 en 9 november een woning willen bezoeken kunnen 
kiezen uit een grote variatie aan woningtypen en duurzame toepassingen. Inschrijven 
voor een bezoek is een vereiste en kan via www.duurzamehuizenroute.nl.

duurzame huizenroute
Vanaf 31 oktober tot en met 11 december 2019 ligt het ontwerpwijzigingsplan  
Dokkum-Stadsdock ter inzage (NL.IMRO.1970.WpDkStadsdock-ON01).  
Gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan liggen ter inzage:
• het m.e.r. beoordelingsbesluit;
• het ontwerp-beeldkwaliteitsplan; 
• het ontwerp besluit hogere grenswaarden.

Plangebied
Het plangebied betreft een voor het grootste deel ongebouwde agrarische kavel, gele-
gen aan de noordzijde van de Birdaarderstraatweg en tussen het bedrijventerrein Bet-
terwird, de Dokkumer Ee en de nieuwe verbindingsvaart 'Alde Sylsried'. Op het oostelijk 
deel van de kavel staat een grote bedrijfsloods uit de jaren '90. 

1. Ontwerp-wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan omvat de wijziging van de bestemming ‘agrarisch-cultuurgrond’ 
naar ‘wonen’, ‘verkeer’ en ‘water’  en de  invulling van het plangebied met een 
programma van 25 vrijstaande en half vrijstaande woningen die allemaal aan het 
water zijn gelegen. Om dit mogelijk te maken wordt een grote centraal gelegen 
waterpartij gerealiseerd.

2. M.e.r. beoordelingsbesluit 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 besloten 
dat bij de voorbereiding van het besluit op de voorgenomen aanvraag wijzigingsplan 
‘Dokkum- Stadsdock’  geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld op basis 
van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Uit de ingediende  stukken blijkt dat er 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en er geen 
milieueffectrapportage noodzakelijk is. De ingediende vormvrije aanmeldnotitie 
m.e.r.-beoordeling, met bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit,  liggen ter inzage. 

3. Beeldkwaliteit 
De Welstandsnota (2008) is voor de NOFA-gemeenten opgesteld. Bij de ontwik-
keling in het plangebied is gekozen voor het opstellen van nieuwe beeldkwali-
teitscriteria, temeer omdat er een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. In de 
beeldkwaliteitscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en 
andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van wel-
stand. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 1 bij de toelichting van het 
wijzigingsplan.

4. Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde industrielawaai 
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij gevoelige 
bestemmingen zoals woningen. In het wijzigingsplan “Dokkum Stadsdock” zijn 
twee woningen geprojecteerd binnen de geluidszone. Voor het realiseren van twee 
woningen is een hogere grenswaarde industrielawaai vastgesteld vanwege het 
industrieterrein Betterwird. 

De stukken inzien?
U kunt het ontwerpwijzigingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan, het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde  en het m.e.r. beoordelingsbesluit met onderliggende stukken tot 
het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in 
het gemeentehuis in  Dokkum  aan de Koningstraat 13 te Dokkum. Kunt u niet tijdens 
de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl . De beeldkwali-
teitscriteria staan in bijlage 1 van de toelichting.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 11 december 2019 schriftelijk indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u mondeling 
reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte. Het m.e.r.-
beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor 
bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen 
ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, (0519) 29 88 88.

Ontwerpwijzigingsplan dokkum-stadsdock

De cyclus 'Dwaande met je bedrijf' is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs 
gestarte ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het 
ondernemerschap. Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te 
starten? Waar krijg je allemaal mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? 
Hoe kom je aan klanten en geld? Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost 
Fryslân helpen je graag op weg!  In zeven modules krijg je inzicht in onder meer je sterke 
en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en 
belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30 uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra van der 
Veen, E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

4 november Boekhouden, verzekeren, financieren Dokkum
18 november Ondernemersplan schrijven                                     Burgum
29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers

dwaande.nl/starters
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 2 en 9 november

plannenkamer dokkum geeft advies

Plannen met uw pand in de binnenstad van Dokkum? Vraag de Plannenkamer vrijblijvend (en 
gratis) om advies! De Plannenkamer helpt bewoners en ondernemers van de binnenstad van 
Dokkum op weg met bouwplannen die het cultuurhistorische karakter versterken én bijdragen 
aan de waarde van uw pand. 

Aanmelden of spontaan binnenlopen 
Meld u aan via plannenkamer@noardeast-fryslan.nl en geef aan welk plan u hebt. Spontaan 
bij de Plannenkamer binnenlopen mag ook!

Waar en wanneer? 
Op 4 november van 16.00-18.00 uur in de Fuldaseal van het gemeentehuis (ingang aan de 
Hoogstraat, naast Hoogstraat 1) in Dokkum.

5 november aanvraag reisdocu-
menten in Dokkum niet mogelijk

Dinsdag 5 november worden op het gemeen-
tehuis in Dokkum de aanvraagloketten 
reisdocumenten aangepast. Het is daarom 
die dag niet mogelijk om in Dokkum een 
paspoort of identiteitskaart aan te vragen. 
Afhalen van eerder aangevraagde reisdocu-
menten is wèl mogelijk.

Voor spoedaanvragen kunt u op 5 november 
(tijdens de openingstijden) terecht op de 
andere locaties van de gemeente Noardeast-
Fryslân: het gemeentehuis in Kollum of 
Ferwert.

Aanvraag reisdocumenten

heelhollandrecyclet.nl

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


