
 

 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  12 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 en dinsdag 13:00 - 16:00 uur
 Woensdag en donderdag  10:00 - 12:00 uur
  13:00 - 16:00 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

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

Het voorjaar komt er weer aan! Jaarlijks wordt in de periode maart/april 
de “traditionele” himmeldagen gehouden. Wil je ook samen met je school, 
vereniging, dorp of buurt de omgeving schoonmaken? Dat kan!

Aanmelden
Wil jij jouw dorp of wijk er ook weer keurig bij hebben liggen en wil je ook een him-
meldei organiseren? Stuur dan een e-mail naar: info@noardeast-fryslan.nl. Vergeet 
niet om jouw gebied in te tekenen op de kaart van Nederland Schoon: supporter-
vanschoon.nl/friesland/. Zo ontdek je wie nog meer aan het opruimen 
zijn en kunnen andere inwoners ook zien welk gebied jij schoonhoudt. 

Materialen 
De benodigde containers, zakken, prikstokken en veiligheidshesjes worden door 
de gemeente ter beschikking gesteld. Na afloop worden de volle containers weer 
opgehaald door de gemeente. Als deelnemer van de himmeldagen krijg je een pre-
sentje als dank voor de gedane arbeid. 

Supporter van Schoon worden?
Ruim jij geregeld zwerfafval op in onze gemeente? 
Ook dan kun je bij ons materialen krijgen om je 
daarbij te helpen. Heb je belangstelling? 
Mail dan naar: info@noardeast-fryslan.nl.

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Dokkum
• De Spinnekop 3 A, 3 B en 3 C, het 

realiseren van een bedrijfsgebouw 
(aanvraag is ontvangen op 4 februari 
2020).

n Holwerd
• Waling Dykstrastrjitte 2, het wijzigen 

van het gebruik van het pand (van 
bedrijfswoning naar een reguliere woning) 
(aanvraag is ontvangen op 3 februari 
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.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• Nabij Esumasyl 1, het realiseren van een 

nieuwe brug (besluit is verzonden op 7 
februari 2020).

n Blije
• Zwarteweg 19, het wijzigen van de gevel-

aanzichten (besluit is verzonden op 5 
februari 2020).

n Dokkum
• Lytselaard 2, het bouwen van een woning 

(besluit is verzonden op 4 februari 2020).
• Stenendam 3 , het wijzigen van de gevel 

(besluit is verzonden op 5 februari 2020).
• Anjelierstraat 7, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 5 
februari 2020).

• Hendoweg 26, het realiseren van een 
nieuw gebouw (besluit is verzonden op 5 
februari 2020).

• Stenendam 11, het aanbrengen/wijzigen 
van de dakkapel (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 6 februari 2020)

n Ee
• Brânbuorren 12, het vervangen van de 

kozijnen en het isoleren en stucen van de 
gevels (besluit is verzonden op 6 februari 
2020).

n Kollumerzwaag
• Cedelshof 32, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 6 februari 
2020).

n Morra
• Keechsdyk 8, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (besluit is verzonden 4 
februari 2020).

n Oostrum
• Tsjerkepaad 6, het legaliseren van 

een berging en overkapping (besluit is 
verzonden op 5 februari 2020).

n Ternaard
• Van Aylvastrjitte 9, het bouwen van een 

vrijstaande woning (besluit is verzonden 
op 7 februari 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 

himmeldei organiseren?

snel een reisdocumenten en/of 
rijbewijs nodig?

   
DE RAAD KOMT OOK IN 2020 GRAAG NAAR U TOE! 

In 2019 bracht de raad in het kader van It Poadium o.a. een bezoek aan: Werk- en Leerbedrijf NEF, de Meldkamer in Drachten, 
Dokk’em Open Air, Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum en Stichting Terp Hegebeintum, VV Kollum, Bruisend Hart Hallum, 
Thús Wonen en Sionsberg. Verder is de raad via It Poadium geïnformeerd over Sense of Place, Vitale Waddenkust en it Wedstriid-
skûtsje Dokkum e.o.
Wilt u ook een plan aan de raad presenteren? Meld u dan aan voor It Poadium! Hèt platform voor burgers om initiatieven aan de 
raad te presenteren. De raad komt graag naar u toe! U kunt uw verzoek richten aan de griffie via griffie@noardeast-fryslan.nl
It Poadium vindt in principe plaats op de vierde donderdag van de maand, uitzonderingen daargelaten.

 

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! 

ENQUÊTE WOONVISIE
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gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Eastbroeksterwei 3, het aanpassen 

van de stal i.v.m. ammoniak uitstoot 
(aanvraag is vergunningvrij).

n Metslawier
• De Singel 1, het plaatsen van zonwering 

(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 

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag exploitatievergunning 
n Kollum
• Voorstraat 29, het exploiteren van een 

pizzeria (aanvraag is ingetrokken).

Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
• Diepswal 15, het exploiteren van een 

horecabedrijf (besluit is verzonden op 6 
februari 2020).

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.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
• Diepswal 15, het verkrijgen van een 

drank- en horecavergunning (besluit is 
verzonden op 6 februari 2020).

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.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Burdaard
• Sportpaad, het organiseren van het 

dorpsfeest 2020 op 22 april t/m 27 april 
2020 (aanvraag is ontvangen op 30 
januari 2020).

n Dokkum
• Binnenstad, het organiseren van 

festiviteiten rond Koningsdag en 
Bevrijdingsdag (aanvraag is ontvangen op 
28 januari 2020).

• het organiseren van het evenement 
"Wandelen voor Water" op 25 maart 
2020 (aanvraag is ontvangen op 31 
januari 2020).

n Kollum
• Maartensplein, het organiseren van 

voorjaarskermis van 1 april tot en met 4 
april 2020 (aanvraag is ontvangen op 4 
februari 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.

Verleende evenementenvergunning
n Augsbuurt
• Lutjewoude 1, het organiseren van het 

Wâldpyktreffen op 22 augustus 2020 
van 14.00 uur tot 02.00 uur (besluit is 
verzonden op 4 februari 2020).

n Dokkum e.o.
• het organiseren van de 19e 

Bonifatiusloop op 4 april 2020 (besluit is 
verzonden op 6 februari 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.

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.

verplicht fietspad langs doniaweg in hallum

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân heeft in de 
vergadering van 4 februari 2020 het verkeersbesluit vastgesteld voor een verplicht 
fietspad langs de Doniaweg te Hallum.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het huidige fiets-bromfietspad gewij-
zigd in een verplicht fietspad. Bromfietsen moeten dan gebruik maken van de rijbaan 
en voetgangers moeten gebruik maken van het verplichte fietspad. De landelijke 
richtlijn is dat bromfietsers binnen de bebouwde kom naar de rijbaan worden verwe-
zen. Deze maatregel is landelijk ingesteld omdat uit ongevalcijfers bleek dat er veel 
ongevallen plaatsvonden tussen fietsers en (de veel snellere) bromfietsers. 
Het besluit is te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met de heer T. Reitsma, beleidsmedewerker verkeer 
en vervoer. 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-
Fryslan, Postbus 13, 9290 AA te Kollum. 

Via www.noardeast-fryslan.nl/bezwaar-en-beroep kunt u een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift bevat tenminste: 
- uw naam, adres en telefoonnummer; 
- de datum van het bezwaarschrift; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
- de reden waarom u bezwaar maakt; 
- uw (elektronische DigiD-) handtekening.  

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schor-
sing) worden ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aange-
vraagd. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.   
Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en 
onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling 
van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. 

 

Maandag 17 februari:  Van der Bijhal in Kollum
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m 8

Dinsdag 18 februari:  Sikkemahal de Westereen
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m groep 8

Donderdag 20 februari:  MFA de Ynset in Holwerd
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m groep 8

Indoor kinderevenement

HAL BOMVOL ATTRACTIES - met speciale peuterhoek

Entree €3,- (ouders gratis)

Georganiseerd door

i. s. m.
Hoogland attracties 
verhuur


