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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 5 januari 2022

Vergunningen

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergun-
ning
n Burum
• Nabij Wytsmaweg 13, het bouwen 

van een kleine windmolen (aanvraag is 
ontvangen op 23 december 2021).

n Dokkum
• Kwartel 18, het uitbreiden van de woning 

met een B·& B-ruimte (aanvraag is 
ontvangen op 23 december 2021).

• Papiermûne 16, het plaatsen van een 
overkapping en een schuurtje (aanvraag 
is ontvangen op 24 december 2021).

• Stationsweg 90, het verbouwen en 
uitbreiden van de woonboerderij 
(aanvraag is ontvangen op 24 december 
2021).

n Engwierum
• It Roster 23, het vernieuwen van de 

dakkapel (aanvraag is ontvangen op 27 
december 2021).

• It Roster 23, het plaatsen van een nieuw 
deurkozijn (aanvraag is ontvangen op 27 
december 2021).

n Ferwert
• nabij de woning aan de Bongaloane 2, 

het plaatsen van 3 kleine windmolens 
(aanvraag is ontvangen op 23 december 
2021).

• nabij Zeedijk 13 A, het vervangen van 
de huidige vakwerkmast (aanvraag is 
ontvangen op 23 december 2021).

• Vrijhof 5, het verbouwen van de woning 
(aanvraag is ontvangen op 23 december 
2021).

n Hantum
• Master Beymastrjitte 8, het bouwen van 

een woning (aanvraag is ontvangen op 21 
december 2021).

n Hantum en Hantumhuizen
• het leggen van een HD 8 bar gasleiding 

DN100 t.b.v. groengas invoeding 
aan de Smidstrjitte, Stasjonswei, 
Bangawei, Loubourren,  Wierumerwei,  
Dokkumerwei en Fennewei (aanvraag is 
ontvangen op 23 december 2021).

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 15 E, het brandveilig in 

gebruik nemen van het gebouw (aanvraag 
is ontvangen op 21 december 2021).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 241, het realiseren van een 

opslagloods (aanvraag is ontvangen op 
20 december 2021).

n Lioessens
• Moarsterwei 14 en 14 A, het her-

bestemmen van de voormalige 
zuivelfabriek (aanvraag is ontvangen op 
24 december 2021).

n Metslawier
• Singel 5, het tijdelijk plaatsen van een 

stacaravan (aanvraag is ontvangen op 21 
december 2021).).

n Zwagerbosch
• Boskwei 20, het vergroten en renoveren 

van de woning (aanvraag is ontvangen op 
20 december 2021).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 6 
weken. Het betreft de aanvraag:
n Munnekezijl
• Methardusstraat 42, het realiseren van 

een Bistro en B & B in de Zijlsterkerk 
(brief verlenging is verstuurd op 23 
december 2021).

n Oudwoude
• Jan Binneswei 18, het vervangen van de 

bestaande aanbouw en het herstellen 
van het dak op het woongedeelte (brief 
verlenging is verstuurd op 24 december 
2021).

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente is van plan om de omgevings-
vergunning te weigeren. 
Het betreft de aanvraag:
n Dokkum
• Gasthuisstraat 4 A, het legaliseren 

van een dakopbouw (brief weigering is 
verzonden op 23 december 2021).

De weigering ligt vanaf donderdag 6 januari 
2022 zes weken op het gemeentehuis ter 
inzage (op afspraak). Indien u het niet eens 
bent met deze weigering kunt u binnen 
deze termijn een bezwaarschrift indienen.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Burum
• Wytsmaweg 1, het plaatsen (tijdelijk 

voor een jaar) van een kleine windmolen 
(besluit is verzonden op 23 december 
2021).

n Dokkum
• Keppelstraat 6, 10, 10 A, 10 B en 10 C, 

het realiseren van een nieuwe gas- en 
wateraansluiting (besluit is verzonden op 
23 december 2021).

• Leppa 16, het bouwen van een woning 
(besluit is verzonden op 24 december 
2021).

• aan de Oostergoweg, het realiseren van 
twee nieuwe bedrijfsgebouwen (besluit is 
verzonden op 24 december 2021).

n Hallum
• Rondweg 11 A, het saneren van de 

bestaande aansluitleiding (besluit is 
verzonden op 23 december 2021).

• De Tsjotter 14 A, het bouwen van een 
aanbouw (besluit is verzonden op 29 
december 2021).

n Jannum
• Tsjerkestrjitte 1, het verduurzamen 

van de monumentale boerderij door 
vervanging enkel glas in stalen roeden 
door duurzaam monumentenglas in 
houten roeden volgens bestaande 
zesvlaksverdeling (besluit is verzonden op 
24 december 2021).

n Kollum
• Kerkstraat 19, het realiseren van een 

woning in een kantoorpand (besluit is 
verzonden op 29 december 2021).

n Reitsum
• Jannumerwei 8, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 28 
december 2021).

Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen wor-
den teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, vragen 
de start van de activiteiten tegen te hou-
den voordat de gemeente een besluit heeft 
genomen over uw bezwaar. Dit heet het 
indienen van een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening. Dit kan schriftelijk of online 
via de website van de rechtbank. Voor meer 
informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit 
kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33. U moet voor het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening een 
bedrag aan de rechtbank betalen.

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bijgaande 
aanvragen buiten behandeling te stellen. 
Dat betekent dat de gemeente de aanvra-
gen niet verder in behandeling neemt.
Het betreft de navolgende aanvragen:
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 33 B, een beperkte 

milieutoets inzake het demonteren van 
autowrakken.

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 47, het bouwen van afdak/

carport.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 1 december 2021 stond 
vermeld:
Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning 
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat betekent 
dat je zonder een omgevingsvergunning de 
werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de aanvraag:
n Kollum 
• Kerkstraat 19, het realiseren van een  
    woning in een kantoorpand.
Dit was echter onjuist; bij deze ter 
rectificatie

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda is 
te vinden op www.noardeast-fryslan.nl.

Verleende standplaatsvergunning
n Ferwert
• aan de Vrijhof, het innemen van een 

standplaats op de woensdagmorgen voor 
de verkoop van kaas en aanverwante 
artikelen (besluit is verzonden op 28 
december 2021).

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 Metslawier
•    Roptawei 4, het kantoordeel uitbreiden.

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) 120 830 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  De gemeente Noardeast-Fryslân heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband met 
het coronavirus. 

 

Een bezoek aan het gemeentehuis is 
 alleen nog in Dokkum op afspraak  mogelijk. 
Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van uw 
komst neem dan contact op met de ge-
meente. De gemeentehuizen in Kollum en  
Ferwert zijn tot nader order gesloten.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 n Ferwert Kleasterwei 41 
 n Kollum Trekweg 1 A  
 Dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur 
 Zaterdag 09.00 - 11.00 uur

 n 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.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN  
OP AFSPRAAK VIA DE WEBSITE 
OF VIA (0519) 29 88 88

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.

Kijk voor gemeentelijke informatie op 
onze website en social media.

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekijken 
(op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu 
nog niet reageren. Heeft u vragen over de 
aanvraag van de vergunning dan kunt u nu 
alvast de aanvraag bekijken (op afspraak) en 
hierover vragen stellen. Belt u hiervoor met 
de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken 
na het verzenden van het besluit laten 
weten dat u het niet eens bent met de 
vergunning. Dit heet bezwaar maken. U 
kunt bezwaar maken als de vergunning 
tegen uw belangen ingaat. In deze periode 
kunt u ook de documenten met informatie 
over de vergunning in het gemeentehuis 
bekijken (op afspraak). Bezoek voor de 
openingstijden en het adres van het 
gemeentehuis de website van de gemeente. 
Voor informatie over het bekijken van de 
documenten of andere vragen kunt u ook 
bellen. Dit kan via (0519) 29 88 88.



 
NIEUWE HUISVUILROUTES VANAF 2022

Vanaf 3 januari is de inzameldienst begonnen met het rijden van nieuwe 
huisvuilroutes in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. In voormalig gebied 
‘Ferwerderadiel’ wordt het huisvuil nu ook ingezameld door de eigen inzameldienst 
van de gemeente en niet meer door Omrin. Dit betekent dat de gehele 
huisvuilinzameling door de gemeente zelf verzorgd wordt. Door deze wijziging kan uw 
inzameldag vanaf januari 2022 veranderen. 

Verspreiding afvalkalender
De nieuwe afvalkalender voor 2022 is verspreid. Rechtsboven in de hoek vindt u 
uw nieuwe inzameldag.  Heeft u geen kalender ontvangen, of bent u niet helemaal 
zeker op welke dag uw afval straks opgehaald wordt? Download dan de kalender op 
de website van de gemeente. Daar ziet u ook meer gedetailleerde kaarten van de 
inzamelgebieden. U kunt ook bellen met het Klant Kontakt Sintrum (0519) 29 88 
88. De kalender kan dan alsnog worden opgestuurd, of afgehaald bij de balie van uw 
gemeentehuis. 

  

It Fraachpetear
Tiidstip  :  19.10 oere 
Ûnderwerp :  Ynterview mei riedslid of wethâlder. 

It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerpen :   Wy begjinne mei It Fragemomint. It Beslút fynt  

oanslutend plak. De ried nimt û.o. besluten oer: 
- Vaststellen Kunst- en cultuurnota ‘Tichtby kultuer, kultuer tichtby’. 
- Vaststellen bestemmingsplan Zwagerbosch (oostelijk van)  
   Boskwei 13. 
- Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Holwerd - Fonteinstrjitte 3. 
-  1e deel rapport rekenkamercommissie ‘Financiële informatie-

voorziening gemeenteraad’.

Wolle jo ynsprekke oer in ûnderwerp of mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de 
riedsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 29 88 77, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

RIEDSFERGADERING tongersdei 13 jannewaris

De ried fergadert digitaal. De gearkomste kin jo folgje fia:
• Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 by Kabelnoord,  

TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 by Ziggo.
• Stream op www.rtvnof.nl.
• Fia de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl – hjir kin jo ek de 

aginda en stikken fine.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:
• (zaaknummer UV 20211945): het bouwen van een woning op het perceel 

Oostmahorn 14A Anjum (05-01-2022). 

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf donder-
dag 6 januari 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend 
onder idn: NL.IMRO.1970.PaAJOostmahorn14A-VA01 en op internet raadplegen op 
https://www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage. Vanwege 
het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het be-
roepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit 
besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. 
Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-
code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voor-
lopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD  Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. 
Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor 
hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook 
aanvragen. 

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING UIT-
GEBREIDE PROCEDURE OOSTMAHORN 14A ANJUM
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Gemeente Noardeast-Fryslân werkt aan visie voor 
Dokkum. De afgelopen weken organiseerden we 
verschillende activiteiten om te horen waar u trots 
op bent en wat uw mening is. We vroegen u naar uw 
mooiste plekje in Dokkum. Tijdens de fotowedstrijd 
kwamen deze foto's als winnaars uit de bus. 

De winnaars hebben een persoonlijk bericht gehad en 
ontvangen een persoonlijk cadeau met hun foto. Dank 
aan alle inwoners voor het meedenken over de visie.

Voor Noardeast-Fryslân wordt een omgevingsvisie 
gemaakt. Dat doen we samen met de mienskip. Dorpen 
en stad, jong en oud; veel inwoners praten en denken 
mee. 

Zo weten we wat onze inwoners belangrijk vinden voor 
de omgeving waarin ze leven. Voor nu en voor de toe-
komst. Wilt u weten wat onze inwoners ervan vinden? 
Kijk op www.noadeast-fryslan.nl/takomst.

VISIE DOKKUM

 

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeen-
ten zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat 
inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfred-
zaamheid en participatie. 

Soms kunt u uw huis niet meer zelf schoonhouden, ook niet met hulp van uw 
naasten en andere mensen in uw omgeving. U kunt dan bij uw gemeente vragen 
om zorgvuldig onderzoek te doen, hoe u het huis wel kan schoon houden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend, 
dat met ingang van 01 januari 2022 de Beleidsregels Huishoudelijke hulp van toe-
passing zijn. U kunt deze Beleidsregels lezen op de website www.overheid.nl voor 
lokale wet- en regelgeving of www.noardeast-fryslan.nl. 

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 
08.30 uur tot 16.30 uur, contact opnemen met ons Klantkontaktsintrum (KKS), 
telefoonnummer  (0519) 29 88 88. Op vrijdag is dat van 08.30 uur tot 12.00 uur.

BELEIDSREGEL HUISHOUDELIJKE HULP 
NOARDEAST-FRYSLÂN

 

Vanaf nu is ook alle informatie over het sociaal domein terug te vinden op onze 
gemeentewebsite. De website Noordoosthelpt.nl is opgeheven. Deze informatie staat 
nu op de gemeentewebsite. Voor u als inwoner gemakkelijk; alle informatie staat bij 
elkaar: www.noardeast-fryslan.nl.

DE  GEMEENTEWEBSITE IS VERNIEUWD!
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Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Noardeast-Fryslân; 

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op 21-12-2021 is besloten de volgen-
de aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Politieke groepering : Actief Lokaal 
Aanduiding : Actief Lokaal

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, 
de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang 
is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, 
van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving 
in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door: 
Bureau verkiezingen,
Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum, 
verkiezingen@noardeast-fryslan.nl.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

mr. J.G. Kramer

VERKIEZINGEN 2022 - REGISTRATIE AANDUIDING 
POLITIEKE GROEPERING

  

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Noardeast-Fryslân; 

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op 21-12-2021 is besloten de volgen-
de aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Politieke groepering : US NEF
Aanduiding : US NEF

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, 
de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang 
is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, 
van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving 
in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door: 
Bureau verkiezingen, 
Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum, 
verkiezingen@noardeast-fryslan.nl

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

mr. J.G. Kramer

VERKIEZINGEN 2022 - REGISTRATIE AANDUIDING 
POLITIEKE GROEPERING
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