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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 12 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 omgevings-
vergunning
n Blije
• Mieddyk 7, het tijdelijk plaatsen van 

een mantelzorgwoning (aanvraag is 
ontvangen op 31 december 2021).

• Voorstraat 14, het vernieuwen en 
restaureren van twee schoorstenen 
(aanvraag is ontvangen op 5 januari 
2022).

n Burdaard
• Steenendamsterweg 8, het verbouwen 

van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 31 december 2021).

n Dokkum
• De Dijk 10, het aanleggen van een 

koperen en aluminium kabel voor een 
huisaansluiting (aanvraag is ontvangen 
op 3 januari 2022).

• Grote Breedstraat 38, het realiseren 
van zonnepanelen achter op het dak 
(aanvraag is ontvangen op 30 december 
2021).

n Kollum
• Voorstraat 85, het intern verbouwen van 

het pand (aanvraag is ontvangen op  
28 december 2021).

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 15, het 

verbouwen van de dijkwachterswoning 
tot een bedrijfswoning en een 
groepsaccommodatie (aanvraag is 
ontvangen op 29 december 2021).

n Oostrum
• Tichelwei 32 P, het realiseren van twee 

boomhutten voor recreatieve verhuur 
(aanvraag is ontvangen op 4 januari 
2022).

n Triemen
• de Triemen 33, het aanbouwen van 

een serre aan de zijkant van het huis 
(aanvraag is ontvangen op 4 januari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 

toestemming voor:
n Kollum
• Willem Loréweg 1, het bouwen van twee 

carports (besluit is verzonden op  
4 januari 2022).

• Eyso de Wendtstraat 75, het verbouwen 
en verduurzamen van de woning (besluit 
is verzonden op 6 januari 2022).

• Voorstraat 46, het realiseren van 
logementen in souterrain, het monteren 
van twee gevelbanieren aan voorzijde 
en het aanbrengen van markiezen aan 
voorzijde van Huize Sytzama (besluit is 
verzonden op 7 januari 2022).

n Metslawier
• Singel 5, het tijdelijk plaatsen van een 

stacaravan (besluit is verzonden op 6 
januari 2022).

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 recht-
bank Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, 
vragen de start van de activiteiten tegen 
te houden voordat de gemeente een be-
sluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit 
heet het indienen van een verzoek om een 
voorlopige 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 indie-
nen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening een bedrag aan de rechtbank 
betalen.

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bijgaande 
aanvraag buiten behandeling te stellen. 
Dat betekent dat de gemeente de aanvra-
gen niet verder in behandeling neemt.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Dokkum
• Vleesmarkt 17, het plaatsen van 

zonnepanelen op de achterzijde van de 
woning.

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

Melding gesloten bodemenergie-
systemen
n Wânswert 
• Skoallestrjitte 13, melding besluit lozen 

buiten inrichtingen voor het installeren 
van een gesloten bodemenergiesysteem 
(besluit is verzonden op 5 januari 2022).

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
Dokkum en omstreken
• het organiseren van de avondvierdaagse 

op 13, 14, 15 en 16 juni 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 22 december 2021).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)  

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.

(*) 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 vergun-
ning. 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 openingstij-
den 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.

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

 
-

SUBSIDIEPLAFONDS OPENSTELLING 
SUBSIDIEREGELING VERSNELLINGS-
AGENDA

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel 
en de provincie Fryslân werken samen met ondernemers en onderwijsinstellingen 
aan een Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-Fryslân. Ondernemers, on-
derwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een 
project wat bijdraagt aan de doelstellingen van één van de programma’s van de 
Versnellingsagenda. Deze programma’s zijn Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie 
en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2’ 
stellen we open van 17 januari t/m 28 februari 2022. De subsidieplafonds voor 
het aanvragen van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn voor deze openstelling 
vastgesteld op:

Voor programma 1 Onderwijs en arbeidsmarkt:   € 1.750.000,-
Voor programma 2 Innovatie en ondernemerschap:  € 2.500.000,-
Voor programma 3 Regionale samenwerking en marketing: € 1.000.000,-

Alle subsidieaanvragen die in de periode van 17 januari t/m 28 februari worden 
ingediend, gaan we beoordelen en rangschikken. De best beoordeelde projecten 
komen het eerst voor subsidie in aanmerking. En dan totdat het subsidieplafond 
voor het betreffende programma is bereikt. Meer informatie over de Versnel-
lingsagenda en deze subsidieregeling is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl/
versnellingsagenda-noordoost-fryslan.

Heeft u een idee voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen 
van de versnellingsagenda? Neem dan eens contact op met Stichting 
Qop (www.qop.nl). De medewerkers van Qop kijken of uw idee past 
binnen een van de programma’s van de Versnellingsagenda en kunnen 
u adviseren bij de uitwerking van uw idee.

 

Op donderdag 20 januari vanaf 15.15 uur, komt de Algemene kamer van de advies-
commissie bezwaarschriften bij elkaar. De bezwaarschriften die in deze vergadering 
worden behandeld, vindt u op: 
www.noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen team Juridyske Saken (0519) 29 88 88. 

Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkt aantal aanwezigen toegestaan.  
Wilt u een hoorzitting bijwonen? Geef dit dan door via info@noardeast-fryslan.nl. 
Of bel naar (0519) 29 88 88 en vraag naar Team Juridyske Saken.

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
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20 JANNEWARIS 
It Petear 
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerp :   Project Prinslocatie Dokkum

De ontwikkelaar van het project Prinslocatie Dokkum informeert de raad over 
de stand van zaken van de planning.

27 JANNEWARIS 
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerpen :  Wy starte mei It Fragemomint. It Beslút fynt oanslutend plak. 

De ried nimt û.o. besluten oer:
- Paraplubestemmingsplan kleine windmolens
- Voorbereidingskrediet woningbouwontwikkeling fase 1-lijst
- Kaderbrief 2023 – 2026 en herbevestiging Dekkingsplan 2.0 
   Veiligheidsregio Fryslân 

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. 

RIEDSFERGADERINGEN  
tongersdei 20 en 27 jannewaris

De ried fergadert digitaal. De gearkomsten 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.

Vragen over het 
coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en 
antwoorden op de website van het RIVM, 
www.rivm.nl of bel het landelijke informa-
tienummer 0800-1351, dagelijks bereik-
baar van 8.00 tot 20.00 uur.

Kijk voor gemeentelijke informatie op onze 
website en social media.


