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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
 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 Dokkum
• Keppelstraat 9, het plaatsen van een 

Geldmaat pinautomaat (aanvraag is 
ontvangen op 29 oktober 2019).

• Markt 18, het realiseren van 6 extra 
appartementen (aanvraag is ontvangen 
op 29 oktober 2019).

• Fortuinweg 8, het toepassen van enkele 
wijzigingen met betrekking tot de opslag 
van gevaarlijke stoffen (aanvraag is 
ontvangen op 29 oktober 2019).

• Aan de Birdaarderstraatweg, het bouwen 
van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 29 oktober 2019).

n Ferwert
• Gasthuisstraat 3, het realiseren 

van kleinschalige dagbesteding en 
werkervaringsplek alsmede het plaatsen 
van zonnepanelen op een plat dak 
(aanvraag is ontvangen op 29 oktober 
2019).

n Hallum
• Mariëngaarderweg 15, het wijzigen van 

de zijgevel en het verbouwen van de 
woonboerderij (aanvraag is ontvangen op 
28 oktober 2019).

n Kollum
• Rijdstraat 4, het verbouwen van het 

pand voor zorgéénheden (aanvraag is 
ontvangen op 28 oktober 2019).

n Morra
• Keechsdyk 8, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (aanvraag is ontvangen op 
25 oktober 2019).

n Niawier
• Siercksmawei 15, het legaliseren van 

kamerverhuur (aanvraag is ontvangen op 
27 oktober 2019).

n Oosternijkerk
• Griene Wei 3, het realiseren van een 

nieuw te bouwen bijgebouw (aanvraag is 
ontvangen op 29 oktober 2019).

n Wierum
• Pastorijstrjitte 6, het realiseren van een 

theetuin (aanvraag is ontvangen op 24 
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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n Engwierum
• Sylsterwei 27 A, het wijzigen van een 

brandwerende muur en het brandveilig 
gebruiken van het pand.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donderdag 7 
november 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. 

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Hellingpad 6, het vergroten van een 

kajuit.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Lytselaard 18, het bouwen van 

een woning in strijd met het 
bestemmingsplan (besluit is verzonden 
op 29 oktober 2019).

• Boterstraat 4, het wijzigen van de 
reclame uitingen aan de voorgevel van 
het pand (besluit is verzonden op 31 
oktober 2019).

n Ee
• Tibsterwei 20, het verbouwen van de 

woning doormiddel van een dakopbouw 
(besluit is verzonden op 31 oktober 2019).

n Kollum
• Wilhelminastraat 10, het bouwen van 

een woning (besluit is verzonden op 28 
oktober 2019).

• Regnerus Meinardystraat 2, het vestigen 
van een Bed & Breakfast (besluit is 
verzonden op 1 november 2019).

n Kollumerzwaag
• Harm Smidswei 10, het bouwen van 

een woning met bedrijfsloods (besluit is 
verzonden op 31 oktober 2019).

n Oosternijkerk
• Nijbuorren 40, het bouwen van een 

berging (besluit is verzonden op 30 
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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Anjum
• Mûnebuorren 9 A, het uitbreiden van 

de bestaande kinderopvang met een 
buitenschoolse opvangruimte (besluit is 
verzonden op 31 oktober 2019).

n Hegebeintum
• Harstawei 25, het restaureren en 

renoveren van het pand (besluit is 
verzonden op 29 oktober 2019).

De besluiten liggen met ingang van don-
derdag 7 november 2019 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De 
besluiten zijn 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 beroep-
schrift 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 Kollum
• De Weerstallen 46, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ingetrokken).

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 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Dokkum
• op het parkeerterrein De Helling, het 

organiseren van een kermis van 25 april 
tot en met 5 mei 2020 (26 april 2020 
is de kermis gesloten) (aanvraag is 
ontvangen op 25 oktober 2019).

n Kollum
• Voorstraat en Brede Reed, het 

organiseren van een kerstmarkt op 14 
december 2019 (aanvraag is ontvangen 
op 29 oktober 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 77, het organiseren van de 

Strúnersnacht op 1 januari 2020 
(aanvraag is ontvangen op 27 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 
gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• Op de Zijl, het plaatsen van het 

glazenhuis van Sinterklaas op 23 
november 2019 van 11.00 uur tot 17.00 
uur (besluit is verzonden op 30 oktober 
2019).

• Woudweg 142, het organiseren van de 
volkskerstzangdienst op 22 december 
2019 van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in sporthal De Doelstien (besluit is 
verzonden op 30 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.

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
• Beurtvaart 3, het uitbreiden van het 

tankstation met de mogelijkheid om 
groengas te tanken.

n Hantumhuizen
• Bangawei 3, het realiseren van een extra 

opslagloods.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Het college van burgemeester en wethouders heeft er voor gekozen om de ambtelijke 
organisatie voor het overgrote deel te huisvesten in het gemeentehuis in Dokkum. 
Daarvoor zijn een aantal ruimtelijke varianten ontwikkeld.    

Het college wil op maandag 11 november a.s. belangstellende inwoners en ondernemers 
graag informeren over deze ontwikkelingen, hen meenemen in het proces, hun reacties 
vernemen en vragen beantwoorden. 

Plaats: Gemeentehuis (centrale hal), Koningstraat 13, Dokkum.

De opzet van de avond is als volgt:
19.15 - 19.30 uur Inloop
19.30  - 20.00 uur Presentatie van de plannen door o.a. burgemeester Haijo Apotheker
20.00 - 20.45  uur Vragen, reacties en toelichting. Informatie over het verdere proces  
   en de procedure (o.a. raadsbespreking op 21 november a.s.)

U bent allen van harte welkom op maandagavond 11 november a.s. 

11 november informatieavond plannen 
huisvesting gemeentelijke organisatie



Tot en met woensdag 18 december 2019 ligt het ontwerp wijzigingsplan Meester 
Visserstraat 23 Kollumerpomp ter inzage (NL.IMRO.1970.WPKpMrVisser23-ON01). 
Het wijzigingsplan biedt ruimte voor één nieuwe woning op de locatie “Boppeslach” 
aan de Meester Visserstraat in Kollumerpomp.  

De stukken inzien
U kunt het ontwerp wijzigingsplan tot het einde van de ter inzage termijn zonder 
afspraak bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, Van Limburg 
Stirumweg 18 in Kollum en Koningstraat 13 Dokkum. Kunt u niet tijdens openingsuren? 
Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. 

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op ww.ruimtelijkeplannen.nl  met plannaam/
nummer NL.IMRO.1970.WPKpMrVisser23-ON01. 

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 18 december 2019 schriftelijk indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, postbus 13, 9290 AA Kollum. 
Graag onder vermelding van het zaaknummer Z242985-2019. Ook kunt u mondeling 
reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte. 

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

Ontwerp wijzigingsplan 
meester visserstraat 23 kollumerpomp
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12 november aanvraag 
reisdocumenten in kol-
lum niet mogelijk

Dinsdag 12 november worden op het ge-
meentehuis in Kollum de aanvraagloketten 
reisdocumenten aangepast. Het is daarom 
die dag niet mogelijk om in Kollum een 
paspoort of identiteitskaart aan te vragen. 
Afhalen van eerder aangevraagde reisdocu-
menten is wèl mogelijk.

Voor spoedaanvragen kunt u op 12 novem-
ber (tijdens de openingstijden) terecht 
op de andere locaties van de gemeente 
Noardeast-Fryslân: het gemeentehuis in 
Dokkum of Ferwert.

14 november aanvraag 
reisdocumenten in 
ferwert niet mogelijk

Donderdag 14 november worden op het 
gemeentehuis in Ferwert de aanvraaglo-
ketten reisdocumenten aangepast. Het is 
daarom die dag niet mogelijk om in Ferwert 
een paspoort of identiteitskaart aan te 
vragen. Afhalen van eerder aangevraagde 
reisdocumenten is wèl mogelijk.

Voor spoedaanvragen kunt u op 14 novem-
ber (tijdens de openingstijden) terecht 
op de andere locaties van de gemeente 
Noardeast-Fryslân: het gemeentehuis in 
Dokkum of Kollum.

Aanvraag reisdocumenten kollum en ferwert

Eindejaarsfeest organiseren
Elk jaar worden er in de verschillende plaatsen eindejaarsfeesten georganiseerd. Wilt u 
zo’n feest organiseren? Dan moet hiervoor zo spoedig mogelijk, let op: voor 15 novem-
ber 2019, een aanvraag worden ingediend. Het formulier voor het aanvragen van een 
evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente (noardeast-fryslan.nl/
evenementenvergunning). Als gemeente steunen wij per dorp één initiatief. 

Carbid afschieten
Een echte traditie. Het is belangrijk dat het afschieten van carbid veilig en zonder on-
nodige overlast gebeurt. Wilt u carbid afschieten? Dan heeft u toestemming van de 
burgemeester nodig. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier – www.noar-
deast-fryslan.nl/carbidschieten.    
Dit meldingsformulier moet voor 1 december a.s. zijn ingediend.  

Overlast en vernielingen
Ieder jaar proberen gemeente, politie en andere instanties de overlast en vernielingen 
rondom de jaarwisseling zoveel mogelijk te beperken. Vernielingen en zwaar vuurwerk 
zorgen jaarlijks voor schade aan straatmeubilair, verkeersborden, straatkolken en andere 
gemeentelijke eigendommen. Het vervangen van één verkeersbord kost bijvoorbeeld 
€ 200,- en een straatkolk € 500,-. Dit wordt betaald vanuit gemeenschapsgeld. 
Vernielingen door een kleine groep worden dus door alle inwoners van de gemeente 
betaald. Wij roepen daarom iedereen op tot een gezellige jaarwisseling zonder overlast 
en vernielingen!

Vreugdevuren
Een ontheffing voor een vreugdevuur kan alleen worden aangevraagd wanneer het in 
het dorp een traditie is, én wanneer er vorig jaar ook een aanvraag voor een vreugdevuur 
is gedaan. Een aanvraagformulier voor ontheffing kunt u opvragen via het KlantCon-
tactCentrum van de gemeente (bellen: (0519) 29 88 88 / e-mailen: kccvergunningen@
noardeast-fryslan.nl). Uw aanvraag moet voor 15 november 2019 worden ingediend. 

Informatieavonden
Er worden informatieavonden over de jaarwisseling georganiseerd. U bent hier van harte 
welkom. Aanmelden kan via: veiligheid@noardeast-fryslan.nl.
- Woensdag 6 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Damwâld; 
- Woensdag 13 en maandag 18 november a.s. om 19.30 uur in het stadhuis in Dokkum; 
- Woensdag 20 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Ferwert;
- Maandag 25 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis in Kollum.

Vragen? Meld het de evenementencoördinator 
Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op met de evenementencoördi-
nator Martine van der Kloet, via telefoonnummer: (0519) 29 88 88 of e-mail: 
veiligheid@noardeast-fryslan.nl.

heelhollandrecyclet.nl

Eindejaarsfeest organiseren of carbid 
afschieten? Meld het de gemeente! Samen 
voor een gezellige en veilige jaarwisseling


