
 

 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  5 februari 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.

 
 Kollum
 Maandag 10:00 - 12:00 uur
 Woensdag 13:00 - 18:30 uur
 
 Ferwert
 Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
 Donderdag 13:00 - 18:30 uur
 
 Dokkum
 Maandag t/m donderdag 13:00 - 16:00 uur
 Woensdag 10:00 - 12:00 uur
 Donderdag 10:00 - 12:00 uur
 Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
  18:30 - 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

 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Petear 
Tijdstip:   Half acht ‘s avonds
Onderwerpen: - Presentatie project Rondje Lauwersmeer. Dit project verbetert de beleving van 
   de bijzondere natuurwaarden in het Nationaal Park Lauwersmeer en haar directe 
   omgeving, waaronder Werelderfgoed Waddenzee. Het is een gezamenlijk project 
   van de provincies Fryslân, Groningen en de gemeenten Noardeast-Fryslân en 
   Het Hogeland. 
  - Presentatie Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels 
   voor ruimtelijke projecten. De raad wordt geïnformeerd over deze wet en wat de 
   invoering van de wet voor de gemeente betekent.    

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

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST 13 februari

Heeft u snel een reisdocument of rijbewijs nodig? Doe dan een spoedaanvraag.
Vraagt u het document vóór 14:00 uur aan, dan kunt u het de volgende werkdag 
ophalen. 

Houdt u er wel rekening mee dat:
• Er extra kosten verbonden zijn aan een spoedaanvraag
• Spoedaanvragen alleen kunnen worden aangevraagd op locatie Dokkum,  

Koningstraat 13

Wonen in uw dorp of wijk: wat moet er veranderen of blijven?

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, 
corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen we 
graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. 
Ook andere informatie (bijvoorbeeld vanuit de Oanheakker, het woningmarktonderzoek 
en richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie) wordt meegenomen in de Woonvisie.

Korte vragenlijst
Wilt u de online vragenlijst voor ons invullen? Dit kan de hele maand februari. U kunt 
binnen 10 minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet. 
Dat kan via deze link: www.noardeast-fryslân.nl/woonvisie. In april leggen we via 
diezelfde link de uitkomsten aan u voor. 

Inloopbijeenkomsten
Medewerkers van de gemeente spreken u graag over de uitkomsten van de vragenlijst 
tijdens een van de inloopbijeenkomsten die we in april organiseren (meer informatie 
volgt, ook via social media, website en gemeentepagina). 

We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking! 

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Brantgum
• Ids Wiersmastrjitte 13, het isoleren van de 

woning (aanvraag is ontvangen op  
27 januari 2020).

n Burum
• Herestraat 27, het plaatsen van 

kunstwerk ‘Mienskip’ (aanvraag is 
ontvangen op 23 januari 2020).

n Dokkum
• Keppelstraat 18, het verbouwen van het 

pand (aanvraag is ontvangen op  
23 januari 2020).

n Holwerd
• Foarstrjitte 6, het intern verbouwen/

renoveren van het pand (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2020).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 253, het plaatsen van een 

hekwerk (aanvraag is ontvangen op  
30 januari 2020).

n Marrum
• Nieuweweg 19, het realiseren van een 

nieuw te bouwen loods (aanvraag is 
ontvangen op 24 januari 2020).

n Oosternijkerk
• Ropsterwei 16, het kappen van bomen 

in strijd met het bestemmingsplan 
(aanvraag is ontvangen op 27 januari 
2020).

n Oudwoude
• Foarwei 23, het realiseren van een 

recreatieappartement (aanvraag is 
ontvangen op 28 januari 2020).

n Westergeest
• Trekwei 8, het verbouwen van de woning 

(aanvraag is ontvangen op 27 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 
omgevingsvergunning

n Kollum
• Sylsterryd 11, 13, 15 en 17, het bouwen 

van een bedrijfshal waarin 4 loodsen 
worden gerealiseerd.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Dokkum
• Lytselaard 26, het realiseren van  

een woning (besluit is verzonden op  
27 januari 2020).

n Ee
• Stienfeksterwei 16, het uitbreiden van de 

bovenverdieping (besluit is verzonden op 
28 januari 2020).

n Kollum
• W. H. van Heemstraweg 7, het bouwen 

van een paardenstal (besluit is verzonden 
op 27 januari 2020).

• De Warren 9 en 11, het bouwen van twee 
woningen (besluit is verzonden op  
28 januari 2020).

• De Weerstallen 46, het bouwen van een 
woning ( besluit is verzonden op  
29 januari 2020).

n Morra
• Keechsdyk 6, het realiseren van 

nieuwbouw melkstal tussen de 
bestaande stallen (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 31 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 Dokkum
• Rondweg-Noord 54 A 01, het aanleggen 

van een alarminstallatie (aanvraag is 
ingetrokken).

n Ferwert
• Gasthuisstraat 3, het realiseren 

van kleinschalige dagbesteding en 

ENQUÊTE WOONVISIE

snel een reisdocumenten en/of 
rijbewijs nodig?
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werkervaringsplek alsmede het plaatsen 
van zonnepanelen op het platte dak.

n Hallum
• Finne 42, het plaatsen van een 

opslagcontainer (aanvraag is 
ingetrokken).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 16, het realiseren van een 

overkapping voorzien van zonnepanelen 
(aanvraag is vergunningvrij).

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 Oudwoude
• Terlunewei, het houden van  

autocrosswedstrijden op 13 april, 1 juni, 
19 september en 26 september 2020 
(besluit is verzonden op 30 januari 2020).

Westergeest, Oudwoude en Triemen
• Het organiseren van de WAT 

wandelvierdaagse van 12 mei tot en met 
15 mei 2020 (besluit is verzonden op  
30 januari 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning/
liggen de vergunningen zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 
Gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden 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.

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 Holwerd
- Lands Welvaren 1, voor het veranderen 

van de inrichting (besluit is verzonden op 
27 januari 2020).

Aanmeldingsnotitie 
Op basis van het bepaalde in de Wet 
milieubeheer en het Besluit milieu-effect-
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 6 februari 2020 gedurende zes 
weken tijdens de openingsuren ter inzage 
bij de receptie 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.

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen graag werken aan een sa-
menleving waarin iedereen mee kan doen! Wat voor leeftijd, culturele achtergrond, 
gender, talenten of beperkingen dan ook. We willen zoveel mogelijk uitgaan van de 
talenten en interesses van mensen in plaats van beperkingen of belemmeringen.

Voor sommige mensen is het moeilijker om mee te kunnen doen dan anderen, 
zoals mensen met een

1. Verstandelijke beperking
2. Fysieke beperking ( ook mensen die slechthorend of slechtziend zijn, NAH)
3. Minderheden (bv. nieuwkomers, LHBTI-ers)
4. Mensen met psychische kwetsbaarheid
5. Armoede/laaggeletterdheid
6. Ouderen/dementerenden 

Om nog beter te kunnen vaststellen wat deze mensen nodig hebben, willen we 
graag met henzelf in gesprek, niet voor hun denken maar mét hen. Voor elk van 
deze groepen wordt een werkgroep gevormd met ervaringsdeskundigen, dus mensen 
die zelf tot deze doelgroepen behoren.

Deze werkgroepen komen eens in de  2 maanden samen om te praten over on-
derwerpen als hoe gaat het thuis, op school, werk, in  de vrije tijd enz, waar lopen 
mensen tegenaan. En ook: wat zijn actiepunten en verbeterpunten en hoe kunnen 
we die met zijn allen aanpakken? 

Wij zoeken nog mensen die mee willen denken en die 
zelf tot één van deze groepen behoren. Graag aanmelden 
voor 15 februari!

Voor opgave en info: Marijke Paulusma, 
M.Paulusma@noardeast-fryslan.nl,
tel: (0511) 42 62 65 (ma di en do).

meedenken over het beleid van de gemeente?


