
GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  4 maart 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

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
• Buorfinne 1, het aanleggen van een 

glasvezelverbinding (aanvraag is 
ontvangen op 24 februari 2020).

n Burdaard
• Hoofdweg 86, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 27 
februari 2020).

n Dokkum
• Keppelstraat 32, het plaatsen van 

reclame (aanvraag is ontvangen op 24 
februari 2020).

• Rietgans 12, het bouwen van een 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 
25 februari 2020).

n Niawier
• Siercksmawei 25, het uitbreiden van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 25 
februari 2020).

n Oosternijkerk
• Bartenswei 2, het verlengen van de 

bestaande rundveestal (aanvraag is 
ontvangen op 21 februari 2020).

n Oudwoude
• Lange-ikker 4, het bouwen van 2 

flexstallen (legalisatie) (aanvraag is 
ontvangen op 25 februari 2020).

n Ternaard
• Ald Reed 3, het vervangen van het dak 

(aanvraag is ontvangen op 26 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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n Dokkum
• De Dijk 4, het herbestemmen van het 

bestaande pand op het perceel De Dijk 4 
te Dokkum.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 4 maart 2020 
zes weken op het gemeentehuis te Dam-
wâld 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. 

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• kadastraal Anjum, sectie A, 

perceelnummer 760, het realiseren van 
een steiger (besluit is verzonden op 25 
februari 2020).

n Blije
• Unemastraat 1, het herstellen en 

uitbreiden van de woning (besluit is 
verzonden op 25 februari 2020).

n Dokkum
• Markt 18, 18A, 18B, Marktstraat 6 en 

Kloostersingel 13 en 13A , het realiseren 
van 6 extra appartementen (besluit is 
verzonden op 24 februari 2020).

n Ee
• Humaldawei 17, het uitbreiden van 

bijgebouw (besluit is verzonden op 26 
februari 2020).

n Hantum
• Ternaarderwei 1, het aanleggen van 

 

Op donderdag  12 maart  2020, vanaf 
16.00 uur, komt de Algemene kamer 
van de adviescommissie bezwaarschrif-
ten bij elkaar. Het in die vergadering te 
behandelen bezwaarschrift vindt u op:
noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-
voor-bezwaarschriften. Voor nadere 
inlichtingen kunt u contact opnemen 
met gemeente Noardeast-Fryslân, 
team Juridyske Saken (0519) 29 88 88. 

 

Waar:  Raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18                          
  
It Petear 
Tijdstip:   Half acht 's avonds
Onderwerp: • de afdeling Meidwaan & Soarch informeert de raad over de voortgang van het 
   project “monitoring en kostenbeheersing”
  • aan de hand van een presentatie wordt informatie gegeven over de stand van 
   zaken m.b.t. het project Holwerd aan Zee. Welke onderzoeken zijn er gedaan, 
   waar staan we nu en wat zijn de volgende - te nemen -  stappen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adjunct- griffier, mw. T. Toren, (0511) 45 88 13, 
t.toren@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.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMST donderdag 12 maart

VERGADERING ALGEMENE 
KAMER ADVIESCOMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN 

Studenten afkomstig uit de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dan-
tumadiel van 18 jaar en ouder komen ook deze zomer weer in aan-
merking voor een studieplek aan de Hessen International Summer 
Universities Germany in Fulda van 04 juli t/m 01 augustus 2020. 

Er is een beurs beschikbaar voor één en mogelijk zelfs twee oud-leerlingen van het 
Dockinga College HAVO/VWO. Na de gemeentefusie geldt dit ook voor de andere 
HAVO/VWO scholen in onze gemeente. De studie is heel internationaal want je trekt 
op met 50 - 60 studenten uit ongeveer 15 landen. De beurs dekt de kosten voor vier 
weken studie en activiteiten, verblijf, ontbijt en een meerdaagse excursie naar Berlijn.
Als tegenprestatie wordt er van je verwacht dat je wekelijks een berichtje plaatst op 
social media.
 
De inschrijftermijn voor de Bonifatiusbeurs sluit op 31 maart 2020.

Partnersteden
De Bonifatius Beurs is een initiatief van de partnersteden Dokkum en Fulda (Duitsland) 
i.s.m. de Hochschule Fulda. De coördinatie is in handen van het vriendschapscomité 
Dokkum-Crediton-Fulda. De Bonifatius Beurs is vanaf 2010 jaarlijks toegekend aan 
een (oud-) leerling van het Dockinga College van 18 jaar of ouder. Doel van de beurs 
is de vriendschapsbanden tussen Dokkum, geheel Noardeast-Fryslân en Fulda op een 
levendige manier onder de aandacht te brengen.

Meer informatie
Voor uitgebreide infomatie over de zomeruniversiteit, inschrijving en het programma 
zie: www.isu-fulda.de. Je kunt ook altijd een mailtje schrijven naar Wolter Kleine: 
e-mail: dokkumcreditonfulda@gmail.com, tel (06) 41 89 86 00

een distributieleiding, deels door 
archeologische grond (besluit is 
verzonden 25 februari 2020).

n Jouswier
• Bergsmawei 4 en 7, het aanleggen van 

een twee-tal huisaansluitingen (besluit is 
verzonden op 27 februari 2020).

n Kollum
• ten noorden van Wanswert, It Kleaster 

(Burmaniafeart), het plaatsen van een 
vissteiger (besluit is verzonden op 26 
februari 2020).

• Bernhardlaan 28 C, het realiseren van 
een uitbouw aan de achterzijde van 
de woning (besluit is verzonden op 28 
februari 2020).

n Niawier
• aan de Pypsterwei, het dempen en 

het verbreden van een sloot (besluit is 
verzonden op 27 februari 2020).

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

van een zwaluwtil (besluit is verzonden 
op 26 februari 2020).

n Triemen
• De Triemen 1 A, het bouwen van een 

woning met vrijstaande garage (besluit is 
verzonden op 25 februari 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 

BONIFATIUSBEURS 2020 -  
VOOR DE ZOMERUNIVERSITEIT FULDA (DUITSLAND



4 maart 2020

deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Holwerd
• Medwert 5, het vervangen van een klein 

raam naar een groot kozijn met een deur 
(aanvraag is vergunningsvrij).

n Kollum
• Eskesstraat 26, het plaatsen van een 

dakkapel (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 Burum
• het organiseren van een optocht door 

het dorp met versierde wagens op 5 
mei 2020 (aanvraag is ontvangen op 23 
februari 2020).

n Kollum
• het vieren van koningsdag op diverse 

locaties op 27 april 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 23 februari 2020).

n Veenklooster
• Kleasterwei 3, het organiseren van 

openluchttheater op 12 juni,13 juni, 14 
juni, 19 juni, 20 juni en 21 juni 2020 
(aanvraag is ontvangen op 27 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 Dokkum
• het organiseren van het evenement 

“Wandelen voor Water” op 25 maart 
2020 van 8.30 uur tot 12.30 uur (besluit 
is verzonden op 26 februari 2020).

• door Dokkum e.o., het organiseren van de 
64e avondvierdaagse op 25 tot en met 
28 mei 2020 (besluit is verzonden op 26 
februari 2020).

n Kollum
• het houden van een aubade op de 

Voorstraat 64 en het organiseren van 
spelletjes e.d. aan de A. Lambertslaan 
4 alsmede een optocht van versierde 
wagens in de ochtend en in de avond 
op 27 april 2020 van 9.30 uur tot 21.00 
uur (besluit is verzonden op 28 februari 
2020).

n Oosternijkerk
• in een aluhal tussen Bartenswei 2 en 

4, het organiseren van een open dag en 
een muziekavond op 4 april 2020 en 
een matinee op 5 april 2020 (besluit is 
verzonden op 26 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.

Verleende vergunning op grond van 
artikel 2.1.5.1. van de APV
n Dokkum
• nabij De Dijk 2, het inrichten van een 

terras (besluit is verzonden op 27 februari 
2020).

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 Dokkum
• Dongeradyk 67, het vergroten van de 

vergaderruimte op de 5de verdieping.

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 
geluidsvoorschriften opgelegd heeft 
gekregen:

n Dokkum
• Oostergoweg 7 (besluit is verzonden op 

25 februari 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. 

Ontvangen melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen
n Dokkum
• D. Hansmastrjitte 1, het aanleggen van 

een gesloten bodemenergiesysteem.

Ervaart u al gevolgen van hevige regenval? We willen dit graag weten voor het nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat gaat over onze taken voor het afvoeren van afval-
water, hemelwater en grondwater. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en (ideeën 
over) maatregelen, zodat het beleid daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd. 
Alvast bedankt voor uw hulp!

Meedenken? Vul de enquête in! Ga naar noardeast-fryslan.nl/riolering-en-klimaat.  

En meepraten? Kom naar de bewonersavond op dinsdagavond 10 maart op het ge-
meentehuis in Dokkum (Koningstraat 13, Dokkum). Het programma start om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur). In verband met de catering ontvangen wij graag per e-mail 
(info@noardeast-fryslan.nl) een bevestiging of u bij deze avond aanwezig bent en met 
hoeveel mensen u komt. De e-mail graag richten aan J. Bijlsma.

Vragen of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van deze enquête vragen of opmerkingen dan kunt u contact 
opnemen met het klantcontactcentrum (0519) 29 88 88).

ENQUÊTE ‘RIOLERING EN KLIMAAT’


