
 

 

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  19 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

snel reisdocumenten en/of rijbewijs nodig?

 
Wonen in uw stad, 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 stad, dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied 
van wonen. 

U kunt de online vragenlijst de hele maand februari invullen en binnen 10 minuten 
aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet. Dat kan via deze link: 
www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie. In april leggen we via diezelfde link de uitkom-
sten aan u voor. Over de uitkomsten gaan we in april inloopbijeenkomsten organiseren.

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

 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: De raden van Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân worden deze avond 
  geïnformeerd over 5G.  5G is een telecommunicatie-norm. Deze kenmerkt zich door een 
  grotere gegevensdoorvoer en minder vertraging in vergelijking met de voorganger 4G.                              

  Door sprekers van verschillende instanties wordt ingegaan op vragen als: wat is 5G en wat 
  betekent het voor de gemeente, wat zijn de effecten van 5G op het gebied van veiligheid en 
  gezondheid en welke regelgeving is er. 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Debat 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: De raad gaat in debat over het nieuw op te zetten beheer en beleid van 
  de sportvelden in de gemeente.                                

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 bijeenkomsten zijn 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 INFORMATIEAVOND VOOR RADEN OVER 
woensdag 26 februari

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST It Debat donderdag 27 februari

VERGADERING ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 

Op donderdag  27 februari 2020, vanaf 15.15 uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behandelen be-
zwaarschriften vindt u op: noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschrif-
ten. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Noardeast-Fryslân, 
team Juridyske Saken (0519) 29 88 88. 

ENQUÊTE WOONVISIE

VERKEERSTHEORIE 

Cursus: 13.30—16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
Locatie: De IJsherberg te Dokkum, Harddraversdijk 1  

INHOUD 
Op een gezellige en interac-
tieve wijze weer up-to-date 
raken van de verkeersregels,  
-tekens en –borden! 

DINSDAG 21 APRIL 2020 

MEEDOEN? 
Geef u op via: 
T    0512—544 610   
E    jelly@stichtingsbv.nl  
of via onderstaande bon 

OPFRISSEN 

  
OPGAVEBON 

Ik geef mij op voor de Opfrisbijeenkomst Verkeer op dinsdag 21 april in Dokkum. 

Naam ………………………………………………………………………………………………………………... 

Straat ……………………………………………….        Postcode + Plaats …………………………………. 

Tel. nr. ………………………………………………        E-mailadres ………………………………………….. 

Deze bon  graag opsturen naar: SBV, Postbus 50007, 9200 LA Drachten  



 

19 februari 2020

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Burdaard
• Jislumerdyk 7, het bewonen van het 

pand zonder bedrijvigheid (aanvraag is 
ontvangen op 11 februari 2020).

n Dokkum
• De Woudhorne 55, het aanbrengen van 

isolatie en het plaatsen van kunststof 
kozijnen (aanvraag is ontvangen op 6 
februari 2020).

• Waagstraat 3 en Hoogstraat 3, het 
wijzigen van de winkelpui en het 
vervangen van de kozijnen (aanvraag is 
ontvangen op 8 februari 2020).

• aan de Lytselaard, het realiseren van 
een nieuwbouw woning (aanvraag is 
ontvangen op 10 februari 2020).

n Ferwert
• Stationsstraat 27, het bouwen van een 

garage (aanvraag is ontvangen op 6 
februari 2020).

n Kollum
• de Weerstallen 20, het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een uitrit 
(aanvraag is ontvangen op 6 februari 
2020).

n Kollumerzwaag
• Koarteloane 41, het verplaatsen van 

de uitrit (aanvraag is ontvangen op 10 
februari 2020).

n Oudwoude
• perceel tegenover Prunus 1, 3 en 5, het 

realiseren van een zwaluwtil (aanvraag is 
ontvangen op 6 februari 2020).

n In de gemeente Noardeast-Fryslân
• het aanleggen van een 

glasvezelmantelbuis vanaf de Brug 
Klaarkamp naar Dokkum (aanvraag is 
ontvangen op 10 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 Bornwird
• Boarnwerthuzen 1, het realiseren van een 

pluk- en theetuin (besluit is verzonden op 
11 februari 2020). 

n Dokkum
• Van Aitsemastraat 5 t/m 41, 

Catharina Geertruida Schraderstraat 
6 t/m 42 en Gemma Frisiusstraat 13 
t/m 27, toekomstige adressen Van 

Aitsemastraat 1 t/m 35 (oneven), 
Gemma Frisiusstraat 11 t/m 27 (oneven) 
en Catharina Geertruidastraat 2 t/m 
36 (even) te Dokkum op het perceel 
Van Aitsemastraat 1 tm 35 (oneven), 
Gemma Frisiusstraat 11 tm 27 (oneven) 
en Catharina Geertruidastraat 2 t/m 
36 (even), het realiseren van 45 nieuwe 
huurwoningen in de Hoedemakerspolder 
(besluit is verzonden op 10 februari 
2020).

• Keppelstraat 18 en 18 A, het gewijzigd 
uitvoeren van een eerder verleende 
omgevingsvergunning (gewijzigde 
indeling) (besluit is verzonden op 14 
februari 2020).

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

van een bedrijfshal waarin 4 loodsen 
worden gerealiseerd (besluit is verzonden 
op 10 februari 2020).

• Rijdstraat 4, het verbouwen van het pand 
t.b.v. dagbesteding (besluit is verzonden 
op 14 februari 2020).

n Lioessens
• Moarsterwei 10, het uitbreiden van 

de woning (besluit is verzonden op 13 
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.

Ontwerpbesluit archeologisch monu-
ment
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voornemens is een vergunning 
archeologisch monument te verlenen voor 
de volgende werkzaamheden op het per-
ceel met de kadastrale aanduiding: Nijkerk 
E 556, E 565 en E 1219 (Rijksmonument-
nummer 45895) te Wetsens:
• het vervangen van een gasleiding.
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 19 
februari 2020 zes weken op het gemeen-
tehuis 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 Anjum
• Skânserwei 22, het renoveren van de 

ligboxenstal (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. 

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n Dokkum
• Hoedemakersweg 108, het realiseren van 

een gehandicapten parkeerplaats nabij 
de woning (besluit is verzonden op 10 
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 evenementen-
vergunning
n Dokkum
• op het voormalige AZC terrein, 

het organiseren van een aantal 
circusvoorstellingen in de periode van 25 
maart tot en met 5 april 2020 (aanvraag 
is ontvangen op 10 februari 2020).

n Niawier
• Terpstrjitte 2, het organiseren van het 

dorpsfeest van 11 juni tot en met 14 
juni 2020 (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 
gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Hallum
• De Singel 3, het houden van live muziek 

in een tent op het parkeerterrein op 
10 juni 2020 van 15:00 uur tot 21:00 
uur (besluit is verzonden op 14 februari 
2020).

n Kollum
• op het Maartensplein, het organiseren 

van een voorjaarskermis van 1 april tot en 
met 4 april 2020 (besluit is verzonden op 
14 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.

ontwerp bestemmingsplan 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘AFWIJKINGSMOGELIJKHEID 
2E AGRARISCHE BEDRIJFSWONING’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend dat 
vanaf 20 februari 2020 tot en met 1 april 2020, het ontwerp bestemmingsplan ‘afwij-
kingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’ ter inzage ligt.
Het ontwerp bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis in Dokkum,  
Koningstraat 13 (voor openingstijden van de gemeentehuizen noardeast-fryslan.nl).
Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, 
NL.IMRO.1970.Bp2ebedrijfswoning-ON01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling om voor een tweede bedrijfswo-
ning binnen het bouwvlak van een agrarisch bedrijf in de gemeente Noardeast- Fryslân, 
onder voorwaarden een vergunning te verlenen.

Gedurende de periode van ter inzage legging, kunt u een zienswijze zenden aan 
gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het zaaknummer te vermelden: 
Z220562-2019.


