
GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  18 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

 

De openbare raadsbijeenkomst It Beslút die voor donderdag 19 maart a.s. gepland staat, gaat door, maar zonder 
publiek.  De overige raadsbijeenkomsten die voor de komende weken gepland staan, komen te vervallen. Dit in 
ieder geval in de periode tot en met 6 april a.s. Deze maatregel is genomen in verband met het Coronavirus. 

Is er een onderwerp op de agenda voor 19 maart waarover u had willen inspreken of voor meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

De bijeenkomst begint donderdag 19 maart om 19.30 uur en is live 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. Ook vind u daar de agenda met achterliggende documenten. 

RAADSBIJEENKOMSTEN DE KOMENDE TIJD

VERGADERING ALGEMENE 
KAMER ADVIESCOMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN 

 

Op de NAM locatie te Anjum (Healbeamswei) worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In de afgelopen tijd 
zijn al voorbereidende activiteiten uitgevoerd. In de komende weken wordt een nieuwe compressor geplaatst. De 
onderhoudswerkzaamheden starten op 23 maart 2020 en nemen ongeveer 5 weken in beslag. Op 23, 24 en 25 maart 
wordt gas afgefakkeld. Gedurende de onderhoudsstop wordt er 24 uur per dag gewerkt, daarvoor is in de nacht de 
verlichting op de locatie aan. 

Wat kunt u er verder van merken?
Om veilig te kunnen werken wordt de gehele installatie gasvrij gemaakt. Daardoor brandt de fakkel met een grotere 
vlam dan gebruikelijk. Gedurende de werkzaamheden is er een toename in transporten voor de aan- en afvoer van 
materieel en materiaal. Er worden ongeveer 100 extra medewerkers ingezet. Eventuele overlast wordt getracht tot 
een minimum te beperken. 

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij de centrale meldkamer van de NAM op 
telefoonnummer 0592-36 40 00 of op de website nam.nl.

Werkzaamheden NAM locatie Anjum 

 

Deel uw zorgen over geluidshinder
Wist u dat u uw zorgen over geluidshinder van militair vliegverkeer van vliegbasis  
Leeuwarden kunt delen met burgerleden van de Commissie van Overleg en  
Voorlichting Milieu (COVM)? 

Deze burgerleden verzamelen de zorgen (heeft de geluidshinder bijvoorbeeld veel 
invloed op uw leven?) en delen op hun beurt de informatie weer met de Vliegbasis 
Leeuwarden. 

Voor Noardeast-Fryslân zijn dat:

• de heer Bos   p.j.bos1@knid.nl
• de heer Van der Velde veldetasma@gmail.com

Acute geluidshinder? Meld dit via defensie.nl of via 0800 - 022 6033
Acute geluidshinder (bijvoorbeeld als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat) 
kunt u melden via de reguliere weg, dus via het online klachtenformulier op 
www.defensie.nl of via telefoonnummer 0800 - 022 6033.

geluidshinder militair VLIEGVERKEER Vragen over het coronavirus? 

Vragen over het Coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen 

en antwoorden op de website van 

het RIVM, www.rivm.nl of bel het 

landelijke informatienummer 

0800-1351, dagelijks bereikbaar van 

8.00 tot 20.00 uur.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.



18 maart 2020

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
• Pheiferbuorren 14, het realiseren van een 

aanbouw aan de woning (aanvraag is 
ontvangen op 11 maart 2020).

n Dokkum
• Dongeradyk 2, het aanleggen van een 

uitrit (aanvraag is ontvangen op 9 maart 
2020).

• Birdaarderstraatweg 133 A, het verlengen 
van de loods aan de achterzijde (aanvraag 
is ontvangen op 9 maart 2020).

n Ferwert en Hegebeintum
• het plaatsen van entrees (aanvraag is 

ontvangen op 10 maart 2020).

n Hallum
• De Singel 8, het verbreden van de oprit 

(aanvraag is ontvangen op 5 maart 2020).

n Hegebeintum
• Pypkedyk 4, het realiseren van een 

nieuw bezoekerscentrum (aanvraag is 
ontvangen op 5 maart 2020).

n Kollum
• De Weerstallen 20, het aanleggen 

van een walbeschoeiing (aanvraag is 
ontvangen op 9 maart 2020).

• Voorstraat 94, het herstellen van de 
zijgevel aan de waterzijde (aanvraag is 
ontvangen op 10 maart 2020).

n Lioessens
• Dyksterwei 3, het vestigen van een bed 

and breakfast (aanvraag is ontvangen op 
12 maart 2020).

n Marrum
• Ringweg 60, het bouwen van een nieuwe 

schuur (aanvraag is ontvangen op 6 
maart 2020).

n Wanswert
• Tergrêft 17, het plaatsen van een 

dakkapel, het vervangen van kozijnen en 
het aanpassen van de gevels (aanvraag is 
ontvangen op 10 maart 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
• Toxopeuswei 3 en 3 A, het realiseren van 

een woning met werkruimte (besluit is 
verzonden op 6 maart 2020).

• Buorfinne 1, het aanleggen van een 
glasvezelverbinding (besluit is verzonden 
op 12 maart 2020).

n Dokkum
• Oudemanssteeg 4, 6, 8 en 10, het 

realiseren van vier appartementen 
(besluit is verzonden op 10 maart 2020).

• op een perceel aan De Brêge, het tijdelijk 
verhuren van de grond voor stalling 
van auto’s voor de verkoop (besluit is 
verzonden op 11 maart 2020).

• De Spinnekop 3 A, 3 B en 3 C, het 
realiseren van een bedrijfsgebouw 
(besluit is verzonden op 12 maart 2020).

n Holwerd
• Foarstrjitte 6, het intern verbouwen van 

het pand (besluit is verzonden op 9 maart 
2020).

n Kollum
• De Weerstallen 3, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit ( besluit is verzonden 
op 10 maart 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 (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Dokkum
• Birdaarderstraatweg 68 A, het brandveilig 

gebruik van het kinderdagverblijf (besluit 
is verzonden op 10 maart 2020).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
19 maart 2020 zes weken op het gemeen-
tehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit 
is voorbereid met toepassing van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd een beroepschrift tegen 
het besluit indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Burdaard
• nabij Iedyk 2, het verbouwen van een 

gemaal tot recreatiewoning (aanvraag is 
ingetrokken).

n Dokkum
• Rietgans 12, het bouwen van 

een overkapping (aanvraag kan 
vergunningsvrij).

• Hogedijken 18 – 1, het plaatsen van 
een brandwerende muur (aanvraag is 
ingetrokken).

n Oosternijkerk
• Ropsterwei 16, het kappen van bomen 

in strijd met het bestemmingsplan 
(aanvraag kan vergunningsvrij).

n Veenklooster
• Kleasterwei 12, het plaatsen van een 

dakkapel (aanvraag is buiten behandeling 
gesteld).

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 Elfstedenroute, het organiseren van 

de 11-stedenzwemtocht op 31 augustus 
2020 (aanvraag is ontvangen op 6 maart 
2020).

• op het keerpunt aan het Kleindiep, het 
organiseren van een elfstedenzwemtocht 
op 2 juli 2020 (aanvraag is ontvangen op 
11 maart 2020).

n Ee
• op de Tibsterwei, het organiseren van 

''Ringrijderij'' op 18 juli 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 10 maart 2020).

n Holwerd
• It Keechje, het organiseren van een 

dorpsfeest van 25 juni tot en met 28 juni 
2020 (aanvraag is ontvangen op 9 maart 
2020). 

n Westergeest
• Eelke Meinertswei 33, het organiseren 

van het Slingeraap Festival op 13 juni 
2020 (aanvraag is ontvangen op 7 maart 
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
• in de binnenstad van Dokkum, het 

organiseren van een vrijmarkt op 27 april 
2020 (besluit is verzonden op 10 maart 
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.

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 Hallum
• Meekmawei 4, het plaatsen van een 

gasflessenbatterij.

n Munnekezijl
• Nittersweg 7, het veranderen van de 

inrichting.

GEVOLGEN DOOR HEVIGE REGENVAL?
Denk mee over ons rioleringsplan!

Ervaart u al gevolgen door hevige regenval? We willen dit graag weten voor het nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat gaat over onze taken voor het afvoeren van 
afvalwater, hemelwater en grondwater. Via een korte vragenlijst komen we graag te 
weten wat uw ervaringen zijn en (ideeën over) maatregelen. Zo kunnen we het beleid 
daar zoveel mogelijk op afstemmen.

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

Alvast bedankt voor uw hulp!


