
GEMEENTEPAGINA

Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 8 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 verband 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 uitsluitend telefonisch via  (0519) 29 88 88. 

In verband met de feestdagen zijn we gesloten op: 
• Goede vrijdag, 10 april.  Afvalinzameling vrijdagroute gaat gewoon door. Milieustraten zijn open.
• Paasmaandag, 13 april.  Afvalinzameling = zaterdag 11 april. Milieustraten gesloten.
• Koningsdag, 27 april.  Afvalinzameling = zaterdag 25 april. Milieustraten gesloten.

Gemeentehuis alleen open op afspraak

Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Anjum
• Stiemsterwei 34, het realiseren van een 

aanbouw (aanvraag is ontvangen op  
28 maart 2020).

n Blije
• Witteweg 6, het vervangen van een 

schuur (aanvraag is ontvangen op  
27 maart 2020).

n Dokkum
• Alde Terp 2, het uitbreiden van de 

tijdelijke huisvesting van CBS De Pionier 
met 8 units (aanvraag is ontvangen op  
27 maart 2020).

• Diepswal 1, het wijzigen van de kleuren 

exterieur (aanvraag is ontvangen op  
1 april 2020).

• Hogedijken 102, het plaatsen van 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
2 april 2020).

n Ternaard
• Gysbert Japiksstrjitte 39, het aanleggen 

van een uitrit (aanvraag is ontvangen op 
28 maart 2020).

n Triemen
• de Dôlle 26, het uitbreiden van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 1 april 
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 Burdaard
• Hoofdweg 86, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 3 april 
2020).

n Dokkum
• op het perceel Schapedijkje/Suderie, het 

renoveren van de ophaalbrug en sluis 
Ooster verlaat (besluit is verzonden op  
30 maart 2020). 

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 35 E, het uitbreiden 

van het bewerken van afvalstoffen 
door het inwerking hebben van een 
kabelscheidingsinstallatie en een 

uitbreiding van de te ontvangen 
afvalstoffen (besluit is verzonden op  
27 maart 2020).

n Kollum
• Torpsterryd 1, 3 en 5, het bouwen van 

een bedrijfspand (besluit is verzonden op 
30 maart 2020).

n Kollumerpomp
• op percelen aan de Brongersmaweg, het 

vergraven en dempen van sloten (besluit 
is verzonden op 30 maart 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Gedu-
rende deze termijn kunnen belanghebben-
den een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n Burum
• tussen Blijensteinstraat 1 en Herestraat 

1, het dempen van een sloot (aanvraag 
kan vergunningsvrij). 

n Oudwoude
• Foarwei 21 36, het realiseren van 

een recreatiewoning (aanvraag is 
ingetrokken).

 

Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad de komende tijd niet bij elkaar in de raadszaal in Kollum maar 
wordt er digitaal vergaderd. De vergaderingen kunt u net als anders 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.                            
It Petear, donderdag 16 april 
Tijdstip: Half acht 's avonds

• De gemeenteraad wordt via een presentatie geïnformeerd over de Omgevingsvisie. 
De resultaten van de bezoeken met de Oanheakker worden bekendgemaakt en verder  
wordt de raad geïnformeerd over het vervolgtraject. 

• Verder deze avond een presentatie over het Manifest Lauwerskust. Het Manifest Lauwerskust  
is een toekomstvisie op de Lauwerskust voor 2050 en verder.

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. 

It Beslút, donderdag 23 april 
Tijdstip: Half acht 's avonds 
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Vaststellen bestemmingsplan Westergeest-Beintemawei 3. Het gaat om de uitbreiding  

van het loon- en grondverzetbedrijf.
• Verkoop voormalige basisschool Reitsum. De raad wordt voorgesteld verkoop mogelijk te maken.
• Vaststellen Veiligheidsagenda 2020 – 2023 ‘Mei elkoar foar feiligens’  

Deze agenda bevat het integrale veiligheidsbeleid voor de gemeente Noardeast-Fryslân.
• Concept Regionale Energie Strategie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan van  

regio Friesland om 2,3 TWh duurzame energie op land op te wekken in 2030.
• Wijzigingen diverse regelingen griffie(personeel) i.v.m. Wnra. Het betreft de gevolgen van de Wet  

normalisering rechtspositie ambtenaren voor de medewerkers op de griffie.

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met 
de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

RAADSBIJEENKOMSTEN 16 en 23 april



8 april 2020

 

Op 19 maart 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Nes - Mûne-
wei 5’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpNeMunewei5-VA01).
Een deel van het bedrijfsperceel aan de Mûnewei 5 te Nes heeft in het bestem-
mingsplan ‘Doarpen’ (2009) per abuis een agrarische bestemming gekregen in 
plaats van een bedrijfsbestemming. Dit is een incorrecte wijziging ten opzichte 
van het eerdere bestemmingsplan, toen het gehele bedrijfsperceel nog een 
bedrijfsbestemming had. Het bestemmingsplan ‘Mûnewei 5 te Nes’ repareert 
de planologische situatie.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 9 april tot en met 20 mei 2020 
op afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum 
(Koningstraat 13). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelij-
keplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1970.BpNeMunewei5-VA01.

Wilt u reageren?
Van 9 april 2020 tot en met 20 mei 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag).
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen inge-
diend. Beroep indienen kan daarom alleen als u belanghebbende bent en geen 
zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat 
bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt 
u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon-
nummer (0519) 29 88 88.

vastgesteld bestemmingsplan 
Mûnewei 5 te Nes

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeente-
huis te Damwâld. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op.dantumadiel.frl. 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Dokkum
• het organiseren van een Midnightwalk op 

2 oktober 2020 (aanvraag is ontvangen 
op 31 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 35 E, het 

bewerken van afvalstoffen door 
het in werking hebben van een 

kabelscheidingsinstallatie en uitbreiding 
van de ontvangen afvalstoffen.

n Holwerd
• Foarstjitte 6, het veranderen van een 

hotel/restaurant.

n Oosternijkerk
• ‘t Oogh 2B, het realiseren van een 

spuitcabine voor autoschadeherstel.

 

 

Op 7 maart 2018 is het concept verkeersplan gepresenteerd voor de Campus en 
het Kindcentrum. Het verkeersplan van de Campus is inmiddels gerealiseerd. 
Het definitieve verkeersplan rondom het Kindcentrum staat op de website www.
noardeast-fryslan.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de stand van zaken 
en de planning.

Verkeersplan Kindcentrum te Kollum

Ondersteuningspakket 
ondernemers

Het zijn onzekere tijden en het coronavirus heeft mogelijk vergaande gevolgen 
voor uw werk. De gemeente wil u helpen waar dat mogelijk is. We hebben daarom 
een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Hoewel de zorgen 
groot kunnen zijn, hopen we dat we hiermee enige verlichting kunnen bieden. Er 
is een beknopt overzicht gemaakt van de gemeentelijke ondersteuning, inclusief 
verwijzingen naar de landelijke en provinciale hulpmaatregelen. Deze kunt u be-
kijken op www.noardeast-fryslan.nl/corona-ondernemer. U vindt antwoorden op 
de volgende vragen:

• Waarvoor is uitstel van betaling mogelijk?
• Hoe aan te vragen?
• Wat betekent uitstel van betaling?
• Hoe werkt het bij automatische incasso?
• Wat is er geregeld voor evenementen?
• Wat is er geregeld voor verleende subsidies?
• Wat als er maatwerk nodig is?
• En meer…

We proberen in deze lastige tijd zo goed mogelijk voor u klaar te staan. Heeft u 
vragen? Stel deze dan via info@noardeast-fryslan.nl. We kijken graag hoe we u 
kunnen helpen. Sterkte voor iedereen die het moeilijk heeft!  

informatie
Bezoek de aparte pagina op onze website:
www.noardeast-fryslan.nl/corona-ondernemer

vragen?

Stel ze via:
info@noardeast-fryslan.nl

Het gebiedsteam van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel werkt 
net als heel veel anderen op een aangepaste wijze tijdens Corona. Dit betekent 
dat de meeste hulpverleners thuiswerken en alleen in uiterste noodzaak op 
huisbezoek gaan. Veel contacten verlopen via de telefoon of via beeldbellen. De 
hulpverlener die bij u betrokken is neemt hierover zelf contact met u op, maar u 
mag natuurlijk ook zelf contact leggen. 

We doen onze uiterste best om de werkzaamheden zo goed mogelijk door te 
laten gaan. We kunnen ons voorstellen dat u tegen veel zaken aanloopt, nu u en 
uw eventuele huisgenoten, ook gedwongen thuis zitten. Dit kan tot spanningen 
leiden omdat u dit niet gewend bent, omdat alle reguliere activiteiten zijn komen 
te vervallen, omdat u moet werken, u uw kinderen moet helpen met hun school-
werk, maar ook omdat u zich zorgen om de financiën maakt of hoe het verder 
allemaal komt. 

Tijdens kantooruren
U kunt alle werkdagen via het KCC contact leggen met het gebiedsteam. 
Het KCC is bereikbaar via (0519) 29 88 88 en kan u doorverbinden met de 
medewerkers van het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er 
nodig en mogelijk is. 

Buiten kantooruren
Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw vraag echt niet 
wachten, maar is het buiten kantooruren, dan kunt u terecht bij:
- Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
- Veilig thuis: (0800) 20 00
- Kindertelefoon: (0800) 04 32

Ga voor meer informatie over het Gebiedsteam naar www.noordoosthelpt.nl.

bereikbaarheid gebiedsteam
Bel ook met het Gebiedsteam als de 
spanningen in uw gezin (hoog) oplopen

 

Met ingang van 9 april tot en met 20 mei 2020 ligt het ontwerpbestemmings-
plan Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi ter inzage  
(NL.IMRO.1970.BPDkHogedijkenAldi-ON01). 

Het bestemmingsplan regelt de verplaatsing van de huidige Aldi aan de 
Hogedijken 4 te Dokkum naar de nieuwe locatie op het naastgelegen perceel 
ter plaatse van Hogedijken 6/6A, tegenover de Albert Heijn aan de 
Koophandel 7.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het corona-
virus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum 
niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en 
wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post.
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze van 9 april tot en met 20 mei 2020 schriftelijk indienen 
bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290AA te Kollum. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - 
Hogedijken, Verplaatsing Aldi’ 


