
LET OP! Per 1 februari 2020 wijzigen de openingstijden van de af-
deling Burgerzaken voor de vestigingen Dokkum, Kollum en Ferwert. 
Vanaf deze datum kunt u op de volgende tijden terecht:

Dokkum koningstraat 13 
Maandag   13:00  - 16:00 uur
Dinsdag 13:00  - 16:00 uur
Woensdag 10:00  - 12:00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 10:00  - 12:00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10:00  - 12:00 uur en 18.30 - 20.30 uur 

Ferwert Hegebeintumerdyk 2
Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00  - 12:00 uur
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:00  - 18:30 uur 
Vrijdag Gesloten

Kollum Van Limburg Stirumweg 18 
Maandag 10:00  - 12:00 uur
Dinsdag Gesloten
Woensdag 13:00  - 18:30 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten

WIJZIGING 
Openingstijden

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  22 januari 2020

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.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

 

It Poadium 
Tijdstip:   Kwart over zeven ‘s avonds

Op 30 januari wordt de raad in eigen huis door studenten van Van Hall Larenstein geïnformeerd met 
een eindpresentatie over o.a. de opvaart Ternaard – Wierum. 

Aansluitend wordt de raad geïnformeerd door de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland. De nieuwe 
beleidsvisie Wonen zal daarbij centraal staan.

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

IT POADIUM 30 januari  

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

29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

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

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemersDe 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 19.30uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar je kunt ook aan één of meerdere 
bijeenkomsten deelnemen afhankelijk van het onderwerp. 
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

30 september Ondernemersvaardigheden Dokkum
7 oktober Belastingen Buitenpost

14 oktober Juridische adviezen Damwâld
28 oktober Marketing en media Burgum
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.nl/starters

DWAANDE 
met je bedrijf

Voor beginnende 
ondernemers
in Noordoost Fryslân

dwaande.nl/starters

 
SUBSIDIEPLAFOND 2020 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân 
heeft op 14 januari jl. op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuurs-
recht, de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân 2020, voor het jaar 
2020 voor kunst – en cultuuractiviteiten het volgende subsidieplafond vastge-
steld:

Kunst – en Cultuuractiviteiten € 35.000,- 

Eénmalige subsidies 
Het plafond geldt voor éénmalige subsidieverzoeken die in 2020 na de bekendma-
king van dit subsidieplafond worden ingediend.

Verdeelsleutel
Voor eenmalige subsidies geldt dat de aanvragen worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst. Subsidie kan worden verleend tot het bedrag van bovengenoemd 
subsidieplafond.

Het besluit ligt vanaf vandaag vier weken ter inzage bij de receptie in de hal van 
het  gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 in Dokkum.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Boskma via 
(0519) 29 88 88 of info@noardeast-fryslân.nl



22  januari 2020

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Aalsum en Wetsens
• Mockamawei 4, 11 en 15, Dokkumerwei 

2 en Sybrandawei 4 alsmede Jaerlawei 
1-12 en Opgong 1, het maken van een 
boogzinker en het vervangen cq onder-
houden van 13 huisaansluitingen mbt 
gas (aanvraag is ontvangen op 10 januari 
2020).

n Anjum
• aan het strand van Oostmahorn (Es-

onstad), het realiseren van een steiger 
(aanvraag is ontvangen op 10 januari 
2020). 

n Dokkum
• Anjelierstraat 7, het plaatsen van zon-

nepanelen (aanvraag is ontvangen op  
17 januari 2020).

n Engwierum
• Mûnebuorren 20, het wijzigen van de 

kozijnen (aanvraag is ontvangen op  
13 januari 2020).

n Holwerd
• Foarstrjitte 6, het renoveren van het 

pand en het wijzigen van de constructie 
(aanvraag is ontvangen op 13 januari 
2020). 

• Stasjonswei 25, het gebruiken van de 
garage als winkelruimte (aanvraag is 
ontvangen op 15 januari 2020).

n Kollumerzwaag
• Cedelshof 32, het realiseren van een 

nieuwbouw woning (aanvraag is ontvan-
gen op 14 januari 2020).

n Morra
• Achterwei 2, het aanleggen van kabels 

t.b.v zuiverteruglevering en een huisaan-
sluiting (aanvraag is ontvangen op 13 
januari 2020).

• Keechsduk 6, het realiseren van nieuw-
bouw melkstal tussen de bestaande 
stallen (aanvraag is ontvangen op 13 
januari 2020).

n Oosternijkerk
• De Lyts Ein 35, het realiseren van een 

appartement (aanvraag is ontvangen op 
14 januari 2020).

n Veenklooster
• Kleasterwei 12, het plaatsen van een 

dakkapel (aanvraag is ontvangen op 13 
januari 2020)

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
• Markt 18, het realiseren van 6 extra ap-

partementen.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
n Oosternijkerk
• Griene Wei 12, het bouwen van een 

carport (legalisatie) (besluit is verzonden 
op 15 januari 2020).

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

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Dongeradyk 67, het vergroten van de 

vergaderruimte op de 5de verdieping van 
Dongeraheem (besluit is verzonden op 
14 januari 2020).

• Westerbolwerk 4 A, het vergroten van 
de woning (besluit is verzonden op 16 
januari 2020).

n Holwerd
• Fellingen 8, het plaatsen van een 

dakkapel op de achtergevel (besluit is 
verzonden op 17 januari 2020).

n Kollum
• Voorstraat 85, het realiseren van een 

nieuwe gasaansluiting (besluit is verzon-
den op 16 januari 2020).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 46, het realiseren van 

een kap op de garage (besluit is verzon-
den op 15 januari 2020).

n Ternaard
• Hollewei 3 A, het realiseren van een 

brandscheiding in een bedrijfsloods (be-
sluit is verzonden op 14 januari 2020).

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 aan-
vraag omgevingsvergunning
n Aalsum
• Hantumerwei 71, het verbouwen en ver-

groten van de woning en het plaatsen 
van een IBA (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 de Parklaan, het organiseren van 

Dokk’em Open Air van 2 juli tot en met 
3 juli 2020 (aanvraag is ontvangen op 9 
januari 2020).

n Oudwoude
• Terlunewei, het organiseren van de 

NAC Autocross Kollum op diverse data 
in 2020 (aanvraag is ontvangen op 9 
januari 2020).

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.

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 Kollum
• Sjoerdaweg 6, het aanbieden van fit-

ness.

n Morra
• Keechsdyk 8, het veranderen van het 

bedrijf.

n Oudwoude
• Foarwei 48, het bouwen van een nieuwe 

sleufsilo en een overkapping over de 
bestaande sleufsilo.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van No-

ardeast-Fryslân maken, ter voldoening 
aan artikel 8.42 van de Wet milieubeheer 
juncto artikel 2.20 van het Activiteiten-
besluit, bekend dat het volgende bedrijf 
maatwerk-voorschriften in de vorm van 
geluidsvoor¬schriften opgelegd heeft 
gekregen:

n Dokkum
• Hendoweg 18 (besluit is verzonden op 

22 januari 2020).

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

Wet Milieubeheer/m.e.r..-beoordelings-
besluit
Burgemeester en wethouders van 
Noardeast-Fryslân maken, overeenkomstig 
artikel 7.17 eerste lid van de Wet Milieu-
beheer bekend dat voor de voorbereiding 
van een besluit op een aanvraag om een 
vergunning ingevolge de Wet algemene 
bepaling omgevingsrecht (Wabo) er geen 
milieueffectrapport voor de volgende 
inrichting hoeft te worden opgesteld:

n Niawier:
- Grytmanswei 6, voor het wijzigen van 

een pluimveebedrijf (besluit is verzonden 
op 14 januari 2020).

Aanmeldingsnotitie 
Op basis van het bepaalde in de Wet 
milieubeheer en het Besluit milieueffect-
rapportage is de voorgenomen activiteit 
m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing 
van de door de initiatiefnemer verstrekte 
m.e.r.-aanmeldingsnotitie volgt dat er 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu te verwachten zijn.

Ter inzage
Het besluit en de overige stukken lig-
gen vanaf 22 januari 2020 gedurende zes 
weken tijdens de openingsuren ter inzage 
bij  het klantencontactcentrum Vergun-
ningen van het gemeentehuis te Damwâld, 
Hynsteblom 4.
Dit besluit moet worden aangemerkt als 
een voorbereidingsbesluit als bedoeld in 
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuurs-
recht en is niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep, tenzij deze beslissing de belang-
hebbende los van het voor te bereiden 
besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 
Deze belanghebbenden kunnen binnen de 
bovenstaande termijn een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noardeast-Fryslân, 
Postbus 13, 9290 AA, Kollum. 
In eerdere uitspraken heeft de Raad 
van State bepaald dat omwonenden en 
bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als 
direct belanghebbenden worden gezien. 
Indien zij van mening zijn dat de omstan-
digheden waaronder de activiteit wordt 
verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieu-
effecten, dan dienen zij dit aan de orde te 
stellen in de procedure voor het verlenen 
van een vergunning ingevolge de Wabo 
voor de betreffende activiteit.

Ontvangen melding incidentele  
festiviteit
n Anjum
• De Singel 5 (Wad Oars), het hebben van 

live muziek op 21 maart 2020 van 20.00 
uur tot 02.00 uur (gewijzigde datum: 
was eerst gepland op 29 februari 2020).

supportervanschoon.nl/noardeast-fryslan/

 

In Rotterdam is donderdagavond 16 januari 
het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht
onthuld. Het monument is gemaakt door de 
kunstenaar Daan Roosegaarde in opdracht 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Levenslicht wordt gevormd door 104 duizend 
lichtgevende stenen (het aantal Nederlandse 
slachtoffers van de Holecaust). 

De stenen zijn over de deelnemende gemeenten verspreid, waaronder Noardeast-
Fryslân. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holo-
caust. Vanaf 22 januari is een deel van het kunstwerk in Kollumerpomp te zien, bij 
het Verzetsmonument. Om de paar seconden ziet u de stenen oplichten en weer 
uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren de stenen de levens 
die nu in de gemeente gemist worden. Door hierbij stil te staan blijft de herinnering 
aan de slachtoffers levend. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat aan de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland een eind kwam en we werden bevrijd. In de hele 
gemeente worden herdenkingen, maar ook festiviteiten 
georganiseerd.

STENEN HOLOCAUSTMONUMENT IN KOLLUMERPOMP

jaar vrijheidjaar vrijheid


