
GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 25 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

 

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft haar dienst-
verlening aangepast in verband met het Corona-
virus. Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen 
nog op afspraak mogelijk. Twijfelt u aan de nood-
zakelijkheid van uw komst neem dan contact op 
met de gemeente. 

Het maken van een afspraak kan uitsluitend 
telefonisch via (0519) 29 88 88. 

Gemeentehuis alleen 
open op afspraak

 

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2020 de volgende 
besluiten genomen: 

Vaststellen bestemmingsplan 'Nes - Mûnewei 5' 
De raad heeft met het vaststellen van dit bestemmingsplan 
een strook grond bij  het bedrijf weer de bestemming ‘bedrijf’ 
gegeven. 

Subsidieaanvraag Wadopera ‘Peter Grimes’
In het najaar van 2020 gaat op het buitendijks gebied bij 
Paesens-Moddergat de Wadopera ‘Peter Grimes’ opgevoerd 
worden. De raad heeft besloten de organisatie van de Wad-
opera een éénmalige subsidie te geven. Het budget is 
€ 50.000,- waarvan € 25.000,- voor de subsidie en € 25.000,- 
als garantstelling voor een eventueel tekort.

Verlenging benoemen wethouder
De raad heeft opnieuw besloten de heer E. van Esch uit 
Oosterwolde te benoemen tot tijdelijk voltijd wethouder van 
de gemeente Noardeast-Fryslân, als tijdelijk vervanger van de 
zieke mevrouw E. Hanemaaijer.

Meer informatie over en van de raad vindt u op 
www.riednoardeast-fryslan.nl.

GENOMEN BESLUITEN

 

De gemeente wil haar communicatie graag afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners.

De gemeente krijgt daarvoor graag inzicht in de informatiebehoefte van inwoners als het gaat om gemeentelijke informatie en 
dienstverlening. Daarom nodigen wij alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân, van 18 jaar en ouder uit om onderstaande 
enquête in te vullen. 

www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/enquete-informatiebehoefte-inwoners. 

De enquête is opgesteld als onderdeel van een afstudeeropdracht voor de opleiding Communicatie aan NHL Stenden Hogeschool 
in Leeuwarden. U kunt de 5 minuten durende enquête invullen t/m zondag 5 april 2020. 

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld! Daarom verloten wij drie keer een waardebon t.w.v. €25,00. Hier wilt u toch ook kans 
op maken?

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en medewerking!

Enquête: informatiebehoefte inwoners

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Dokkum
• Schapedijkje/Suderie, het renoveren van 

de ophaalbrug en sluis Oosterverlaat, 
(aanvraag is ontvangen op 15 maart 
2020).

• Oostersingel 48, het leggen van 40 
meter laagspanningskabel (aanvraag is 
ontvangen op 16 maart 2020).

• Hellingpad 2, het bouwen van een schuur 
(aanvraag is ontvangen op 16 maart 
2020).

n Kollumerzwaag
• op percelen gelegen aan de 

Brongersmaweg, het graven en dempen 
van sloten (aanvraag is ontvangen op 16 
maart 2020).

n Metslawier
• Julianastraat 18, het aanleggen van een 

in-/uitrit (aanvraag is ontvangen op 17 
maart 2020).

n Moddergat
• op percelen gelegen tussen de 

Mokselbankwei en de Dyksterwei, het 
dempen van 3 watergangen (aanvraag is 
ontvangen op 16 maart 2020).

n Oudwoude
• Foarwei 21 36, het realiseren van een 

recreatiewoning (aanvraag is ontvangen 
op 19 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.

Geweigerde omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Bounswei 2 A, het realiseren van twee 

overkappingen (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 18 maart 2020).

De dag na verzending ligt de weigering zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 

Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
• Esonbuorren 3, het tijdelijk plaatsen 

van een stacaravan ten behoeve van 
mantelzorg (besluit is verzonden op 18 
maart 2020).

n Brantgum
• De Jister 2, het uitbreiden van de woning 

(besluit is verzonden op 19 maart 2020).

n Burdaard
• Jislumerdyk 7, het bewonen van het pand 

zonder bedrijvigheid (besluit is verzonden 
op 16 maart 2020).

n Dokkum
• Grote Breedstraat 46, het verbouwen 

van de bovenverdiepingen tot een 
bovenwoning (besluit is verzonden op 19 
maart 2020).

• Lytselaard 20, het realiseren van een 

vrijstaande woning (besluit is verzonden 
op 19 maart 2020).

• Vlasstraat 3, het verbouwen van de 
begane grond tot winkel en woonruimte 
(besluit is verzonden op 19 maart 2020).

n Holwerd
• Stasjonswei 25, het uitbreiden van de 

bestaande bed en breakfast (besluit is 
verzonden op 17 maart 2020).

n Kollum
• De Weerstallen 20, het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een uitrit 
(besluit is verzonden op 19 maart 2020).

n Kollumerzwaag
• Triemsterloane 48, het vergroten van de 

woning (besluit is verzonden 19 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.



25 maart 2020

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.

 

Wonen in uw dorp of wijk: wat moet er veranderen of blijven?

In februari hebben veel inwoners de enquête voor de nieuwe Woonvisie ingevuld. 
Hartelijk dank daarvoor! 

De bijeenkomsten waarin we de resultaten van de enquête wilden toelichten en 
bespreken worden vanwege het Coronavirus (onder voorbehoud) verplaatst naar de 
tweede helft van mei. Wij informeren u hierover zodra dit kan. Mocht er opnieuw 
uitstel nodig  zijn, dan organiseren we een digitale oplossing voor het geven van een 
toelichting en het ophalen van reacties.
 
Kijk voor meer informatie over de terugkoppeling van de enquête en over de Woonvisie 
ook op: www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie

uitstel inloopbijeenkomsten 
WOONVISIE

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Kollumerzwaag
• Foarwei 253, het realiseren van een 

hekwerk (aanvraag is buiten behandeling 
gesteld).

Intrekking reeds verleende omgevings-
vergunning
n Dokkum
• Keppelstraat 18 en 18 A, het verbouwen 

van het pand (besluit is verzonden op 16 
maart 2020).

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. 

Verleende exploitatievergunning
n Ferwert
• Hegebeintumerweg 16A, het exploiteren 

van een horecabedrijf (besluit is 
verzonden op 17 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.

Verleende drank- en horecavergunning 
(para-commerciële)
n Ferwert
• Hegebeintumerweg 16A , het verstrekken 

van een drank- en horecavergunning 
(besluit is verzonden op 17 maart 2020).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
26 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.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Dokkum
• op de Markt, het organiseren van een 

Fairtrade Markt op 9 mei 2020 (aanvraag 
is ontvangen op 13 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.
 


