
GEMEENTEPAGINA

Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 1 april 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

 

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft 
haar dienstverlening aangepast in ver-
band met het Coronavirus. Een bezoek 
aan het gemeentehuis is alleen nog 
op afspraak mogelijk. Twijfelt u aan de 
noodzakelijkheid van uw komst neem 
dan contact op met de gemeente. 

Het maken van een afspraak kan uit-
sluitend telefonisch via 
(0519) 29 88 88. 

Gemeentehuis alleen 
open op afspraak

 

De afvalinzameling is aangemerkt als vitale beroepsgroep tijdens de corona-crisis. 
Daarmee is de afvalinzameling één van de belangrijke diensten van de gemeente 
die doorgaan. Je kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen door met een 
paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet uit hun cabine te 
stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus op te lopen en te 
verspreiden. 
- Nu er meer mensen thuiswerken en er dus meer auto’s geparkeerd staan, is 
 het voor de chauffeurs lastiger om bij de containers te komen. Zorg ervoor dat 
 de containers genoeg ruimte hebben en goed bereikbaar zijn.
- Bied de containers zoveel mogelijk twee-aan-twee aan.
- Zorg er altijd voor dat de klep dicht is en dat er niets op de container is 
 geplaatst.
- Zorg dat de container op de juiste afstand van elkaar worden aangeboden.
- Zorg er altijd voor dat er voldoende ruimte zit tussen de container en een 
 (eventueel) obstakel.

help de afvalinzameling
zet je container goed aan de weg

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning

n Blije
• Horneweg 20, het realiseren van 2 

nieuwe pluimveestallen (aanvraag is 
ontvangen op 25 maart 2020).

n Burum
• tussen Blijensteinstraat 1 en Herestraat 

1, het dempen van een sloot (aanvraag is 
ontvangen op 2020).

n Dokkum
• Gasthuisstraat 6, het plaatsen van een 

dakraam (aanvraag is ontvangen op 25 
maart 2020).

• Holwerderweg 32, het uitbreiden van 
de shop en het plaatsen van reclame 
alsmede het realiseren van een in-/uitrit 
(aanvraag is ontvangen op 26 maart 
2020).

n Kollum
• Dwarsryd 9, het realiseren van een 

nieuwbouw woning met opslagruimte 
(aanvraag is ontvangen op 19 maart 
2020).

• van Limburg Stirumweg 21, het bouwen 
van een terrasoverkapping (aanvraag is 
ontvangen op 20 maart 2020).

• De Weerstallen 14, het realiseren van een 
woning (aanvraag is ontvangen op 26 
maart 2020).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 15, het realiseren van een garage 

(aanvraag is ontvangen op 20 maart 
2020). 

• Oentzemastate 4, het plaatsen van een 
dakkapel op de zijkant van de woning 
(aanvraag is ontvangen op 24 maart 
2020).

n Ternaard
• Holwerterdyk 14 A, het realiseren 

van logiesverblijven ten behoeve van 
seizoenarbeiders (aanvraag is ontvangen 
op 24 maart 2020).

n Veenklooster
• Keningswei 6, het realiseren van een 

overkapping (aanvraag is ontvangen op 
20 maart 2020).

RECTIFICATIE:
In de publicatie van 25 maart 2020 is 
onderstaande ontvangen aanvraag onjuist 
gepubliceerd, hierbij de juiste tekst:

n Kollumerpomp
• op percelen gelegen aan de 

Brongersmaweg, het graven en dempen 
van sloten (aanvraag is ontvangen op 16 
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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n Holwerd
• Foarstrjitte 6, het brandveilig in gebruik 

nemen van het pand.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 2 april 2020 
zes weken (op afspraak) 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. 

Verleende omgevingsvergunning
n Burdaard
• Concordiastrjitte 33, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 27 maart 
2020). 

n Dokkum
• Waagstraat 3, het wijzigen van de 

winkelpui en het vervangen van de 
kozijnen (besluit is verzonden op 24 
maart 2020).

• Rhoderterp 5, het bouwen van een 
woning (besluit is verzonden op 26 maart 
2020).

• Rhoderterp 5, het plaatsen van 
een stacaravan met een tijdelijke 
instandhoudingstermijn voor 1 jaar 
(besluit is verzonden op 26 maart 2020).

n Kollum
• Johannes Bogermanstraat 15, het 

realiseren van een appartement (besluit 
is verzonden op 24 maart 2020).

• Voorstraat 94, het herstellen van de 
zijgevel aan de waterzijde (besluit is 
verzonden op 27 maart 2020). 

n Moddergat
• Mokselbankwei 1, het vervangen van de 

windturbine (besluit is verzonden op 24 
maart 2020).

• percelen tussen Mokselbankwei 
en Dyksterwei, het dempen van 3 
watergangen (besluit is verzonden op 26 
maart 2020).

n Westergeest
• Trekwei 8, het verbouwen van de woning 

(besluit is verzonden op 25 maart 2020).

n Wetsens
• Jaerlawei 1, het leggen van MS kabels 

(besluit is verzonden op 26 maart 2020).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken (op afspraak) ter inzage op 
het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

 

Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad de komende tijd niet bij elkaar in de raadszaal in Kollum. Er wordt gezocht 
naar alternatieve manieren om te vergaderen. Op 2 april a.s. vindt er geen vergadering plaats, op woensdag 8 april It Petear.                            
It Petear, woensdag 8 april 
Tijdstip: Half acht 's avonds

De gemeenteraad wordt via een presentatie geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie Fryslân. 
Verder komt de collegebrief aan de raad over het zwemdiploma voor kinderen van minima aan de orde.

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

Ook als u wilt inspreken over een onderwerp dat op deze agenda staat kunt u zich melden bij 
mevrouw Toren. Er wordt dan gezocht naar een passende vorm om uw inbreng naar voren te brengen. 

Deze vergadering kunt u zoals gebruikelijk 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.

RAADSBIJEENKOMSTEN 2 en 8 april
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Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
oprichten wegrestaurant (McDonalds) te Dokkum
Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Frys-
lân, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), besloten 
dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor de realisatie van een wegres-
taurant (McDonalds)  op perceelnummer D1555 te Dokkum, nabij de kruising 
N361-N356 (lokaal bekend als carpoolplaats) te Dokkum.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd 
voorbereid en bekendgemaakt:
• bestemmingsplan op grond van de Wro;
• (omgevings)vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de 
voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen 
besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één 
procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Noardeast-
Fryslân de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisge-
ving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd 
de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerp-
besluiten.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen in een later 
stadium bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep 
gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 2 april 2020 voor een ieder (op afspraak, 
telefoonnummer (0519) 29 88 88) ter inzage in het stadhuis te Dokkum. 
De stukken zijn eveneens te raadplegen via de gemeentelijke website 
www.noardeast-fryslan.nl.

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit in bezwaar of beroep in te 
stellen.

bestemmingsplan en omgevings-
vergunning oprichten mc donalds

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Dokkum
• Holwerderweg 13, het plaatsen van 

gevelreclame (aanvraag is ingetrokken).

n Kollum
• kruising Voorstraat/Eyso de Wendtstraat, 

het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk 
(aanvraag is ingetrokken).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 52, het plaatsen van 

een schuur (aanvraag is ingetrokken).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie. Meer informatie 
en de agenda is te vinden op 
www.dantumadiel.frl. 

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n Hallum
• De Singel 3, het verruimen van de 

openingstijden (aanvraag is ontvangen op 
25 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 
exploitatievergunning.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Veenklooster
• op het evenemententerrein Nonnewei, 

het organiseren van Mega Piraten Zomer 
Festival op 11 juli 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 14 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.

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.
 

 

Met ingang van 2 april 2020 ligt het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan 
zes weken ter inzage. Iedereen kan in die periode het ontwerpbestemmingsplan 
(op afspraak) inzien in het  gemeentehuis te Dokkum. Het ontwerpplan is ook 
digitaal raadpleegbaar via noardeast-fryslan.nl of via ruimtelijkeplannen.nl met 
IMRO-code NL.IMRO.1970.BpZbBoskwei13-ON01

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/haar zienswijze over het ontwerp bestem-
mingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de hierbo-
ven genoemde termijn van zes weken. Uw schriftelijke zienswijze moet 
u richten aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, adres: Postbus 13, 
9290 AA Kollum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een 
afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer 0519-298888 waarbij u 
vraagt naar de behandeld ambtenaar. 

ontwerp bestemmingsplan
Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13



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.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voorne-
mens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor 
de activiteiten 'strijd regels ruimtelijke ordening' en 'bouwen van een bouwwerk' 
ten behoeve van de realisatie van een bedrijfswoning aan de Triemsterloane 5 te 
Triemen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Uit geluidsonderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het 
wegverkeer wordt overschreden. Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noardeast-Fryslân zijn voornemens om een hogere grenswaarde vast te stellen. 
Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van de bedrijfswo-
ning zal deze maximaal 58 dB mogen bedragen.

De ontwerpvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde inzien
De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, 
met bijbehorende stukken, liggen met ingang van donderdag 2 april 2020 voor 
een ieder (op afspraak, telefoonnummer (0519) 29 88 88) gedurende zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.

Zienswijze
Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, 
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen, na afspraak, naar voren worden gebracht bij 
de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoonnummer 
(0519) 29 88 88.

ontwerp omgevingsvergunning 
triemsterloane 5, triemen


