
GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân   04 december 2019

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 Burdaard
• Hoofdweg 92, het aanleggen van een 

uitrit (aanvraag is ontvangen op 22 
november 2019).

n Dokkum
• Dongeradyk 67, het vergroten van de 

vergaderruimte (aanvraag is ontvangen 
op 22 november 2019).

• Rhoderterp 9, het plaatsen van een 
airturb op de garage (aanvraag is 
ontvangen op 22 november 2019).

• Grote Breedstraat 4, het aanbrengen van 
gevelreclame (aanvraag is ontvangen op 
24 november 2019).

• Olivier van Keulenlaan 16, het plaatsen 
van een tijdelijk noodlokaal (aanvraag is 
ontvangen op 25 november).

• Murmerwoudsterweg 60, het bouwen 
van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 27 november 2019).

n Ee
• Kriensenswei 6, het renoveren van 

de stal (aanvraag is ontvangen op 22 
november 2019).

n Kollum
• Oostenburgstraat 1, het aanbrengen van 

noodoverlopen (aanvraag is ontvangen 
op 26 november 2019).

n Metslawier
• Singel 5, het realiseren van een aanbouw 

(aanvraag is ontvangen op 22 november 
2019).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 46, het realiseren van 

een kap met een dakkapel op de garage 
(aanvraag is ontvangen op 27 november 
2019).

n Ternaard
• Hollewei 3 A, het realiseren van een 

kangoeroewoning (legalisatie) (aanvraag 
is ontvangen op 22 november 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 Kollum
• Willem Loréweg 30, het veranderen van 

de inrichting (milieu).

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 5 december 
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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Dokkum
• Gemma Frisiusstraat 11 t/m 27, het 

slopen van 9 woningen (aanvraag is 
vergunningsvrij).

n Marrum
• Zeedijk 10, het opnieuw opbouwen van 

een carport (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 verschillende locaties in het centrum, 

het organiseren van Shantyfestival 
Maritiem Dokkum op 6 juni 2020 
(aanvraag is ontvangen op 28 november 
2019).

n Oosternijkerk
• De Fiver 1, op het parkeerterrein, het 

organiseren van een oudjaarsfeest in een 
tent op 31 december 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 22 november 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 Ferwert
• op het parkeerterrein aan de 

Hegebeintumerdyk, het houden van 
de nacht(en) van Ferwert op vrijdag 20 
maart 2020 en zaterdag 21 maart 2020 
van 19.00 uur tot 02.00 uur (besluit is 
verzonden op 29 november 2019).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 77, in een tent achter het café, 

het houden van een Oud en Nieuwfeest 
(Strúnersnacht) op 1 januari 2020 
van 0.15 uur tot 06.00 uur (besluit is 
verzonden op 22 november 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.

Ontwerpbestemmingsplan

Tot en met 15 januari 2020 ligt het ont-
werpbestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes 
ter inzage (NL.IMRO.1970.BpNeMune-
wei5-ON01). 

Een deel van het bedrijfsperceel aan de 
Mûnewei 5 te Nes heeft in het bestem-
mingsplan ‘Doarpen’ (2009) per abuis een 
agrarische bestemming gekregen in plaats 
van een bedrijfsbestemming. Dit is een 
incorrecte wijziging ten opzichte van het 
eerdere bestemmingsplan toen het gehele 
bedrijfsperceel nog een bedrijfsbestem-
ming had. Het bestemmingsplan Mûne-
wei 5 te Nes repareert de planologische 
situatie. 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de zienswijzetermijn zonder afspraak 
bekijken tijdens de openingstijden in het 
gemeentehuis in Dokkum, aan de Konings-
traat 13. Kunt u niet tijdens de ope-
ningstijden? Dan kunt u telefonisch een 
afspraak maken voor een ander tijdstip. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 15 januari 
2020 schriftelijk indienen bij de gemeen-
teraad, postbus 13, 9290AA te Kollum. 
Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor 
moet u een afspraak maken met het team 
Romte.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact op-
nemen met het team Romte, telefoon: 
0519-298888

Wet aanpak woonoverlast

De burgemeester van Noardeast-Fryslân 
heeft op 26 november 2019 besloten 
beleidsregels vast te stellen voor de toe-
passing van de bevoegdheid op grond van 
artikel 151d Gemeentewet (‘Wet aanpak 
woonoverlast’). De beleidsregels om-
schrijven op hoofdlijnen in welke gevallen, 
onder welke voorwaarden en hoe de bur-
gemeester handhavend optreedt, door het 
opleggen van een waarbij de gebruiker van 
een woning/ erf ernstige en herhaaldelijke 
hinder veroorzaakt voor omwonenden.

De volledige tekst van de beleidsregels ligt 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
(team Feiligens).

 
OPENBARE RAADSBIJEENKOMST:  
IT PETEAR 12 DECEMBER 2019

IED

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18
Tijdstip:   half acht ’s avonds

Onderwerpen: Gebiedsagenda Wadden 2050. 
  De raad ontvangt een presentatie van de Gebiedsagenda   
  Wadden. De Gebiedsagenda Wadden wil in samenwerking  
  met alle betrokken partijen (waaronder de gemeente Noardeast- 
  Fryslân) verantwoord vormgeven aan de toekomst van ons  
  natuurlijk Werelderfgoed zodat het Waddengebied ook in 2050  
  ecologisch en economisch gezond is. 

  Bestemmingsplan Hogedijken Dokkum. 
  De raad wordt geïnformeerd over het proces en de stand van  
  zaken voorontwerp bestemmingsplan.

U bent van harte welkom!
Voor informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, 
de heer S.K. Dijkstra, tel. (0519) 29 88 77 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl). 

Deze vergadering 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 waar u ook de stukken 
kunt vinden.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

 
Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt er een stoeptegel los of ligt er afval 
in uw buurt? Meld het ons. Dit kan nu nog eenvoudiger via het verbeterde 
meldingsformulier op onze website:
www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken 

nieuw meldingsformulier



04 december 2019

Op maandag 9 december 2019 wordt er een informatieve bijeenkomst gehouden 
voor inwoners en belanghebbenden over het Omgevingsproces Ternaard.

Programma
Tijdens de bijeenkomst wordt kort terug gekeken en vooruitgeblikt. De uitkomsten 
van het proces rond de Ontzorging, de Investeringsagenda en ontwikkelingen 
rondom de Rijkscoördinatieregeling worden toegelicht door de betrokken partijen. 
Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wanneer
Maandag 9 december 2019.  
Inloop 19:15 uur, start om 19:30 uur en eindtijd om 21:30 uur.

Waar
Dorpshuis Túnawerth te Ternaard (Aldbuorren 13, 9145 SE).

Aanmelden
U kunt zich, graag vóór 7 december 2019, opgeven voor de bijeenkomst via  
www.partoer.nl/avond9december. De zaal kent een max. aantal bezoekers. 
Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter het is. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Informatiebijeenkomst 
omgevingsproces ternaard

Wilt u rond de kerstdagen en oud & nieuw naar vrienden of familie dan is het 
belangrijk dat u op tijd uw Wmo-rit boekt. Tijdens de feestdagen is het niet 
mogelijk een Wmo-rit te boeken. Dit doen wij om alle reizen tijdens deze 
dagen in goede banen te leiden.

Kerstdagen
Wilt u op 25 of 26 december reizen met Jobinder? U kunt tot en met zondag 
22 december uw reizen boeken. Na 22 december is het niet meer mogelijk 
reizen voor 25 en 26 december te boeken of te wijzigen. Houdt u bij het 
boeken van uw rit rond de kerstdagen ook rekening met uw eventuele 
retourreis. Reserveer ook deze vooraf. 

Oud- en nieuwjaarsdag
Op oudjaarsdag rijdt Jobinder tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag vanaf 09.00 
uur. Voor oudjaarsdag betekent dit dat u uiterlijk om 20.00 uur op de plaats 
van bestemming moet zijn. Wanneer u op nieuwjaarsdag wilt reizen, dan kan 
dat vanaf 9.00 uur. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Rond de feestdagen reizen met Jobinder? 
Boek op tijd uw Wmo-rit! 

Momenteel wordt er door machinefabriek Rusthoven 
uit Groningen gewerkt aan de Steenhuisenbrug in 
Burdaard. Dit is de brug binnen de bebouwde kom van 
Burdaard. Voor de uitvoering van de werkzaamheden 
wordt de brug gestremd voor het autoverkeer. 
Fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. Het 
autoverkeer wordt omgeleid via de omleidingsroute 
Dokkumerstraatweg-Kolkhuiserbrug-Hikkaarderdyk.

Eerste stremmingsperiode
De stremmingsperiode voor het autoverkeer is tot 
en met 21 december. De brug is in de avonden en 

weekenden wel opengesteld voor het autoverkeer; 
vrijdag 17:00 t/m maandag 06:00 uur, in de avonden 
vanaf 17:00 t/m 06:00 uur.

Tweede stremmingsperiode
Met de overige renovatiewerkzaamheden zal in 
januari 2020 gestart worden. Er worden voorzieningen 
getroffen om de brug tijdens uitvoering van deze 
werkzaamheden beschikbaar te houden voor fietsers 
en wandelaars. Voor het autoverkeer zal de brug een 
langere periode gestremd zijn. Dan is de brug ook 
gestremd voor de scheepvaart. Voor doorvaart of 

voor geplande konvooi-doorvaarten, kunt u contact 
opnemen met de provincie of gemeente. Zodra de 
definitieve planning bekend is, volgt meer informatie.

Heeft u vragen over de renovatiewerkzaamheden? 
Neem contact op met projectleider H. Snippe 
(aannemer Rusthoven) via telefoon 050-318 18 77 
of met G. Visser (gemeente Noardeast-Fryslân) via 
telefoon 0519- 2988 88 of e-mail info@noardeast-
fryslan.nl

Stremming Steenhuisenbrug Burdaard


