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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 26 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 Dokkum
• Aalsumerpoort 2, het vervangen van de 

voegen (aanvraag is ontvangen op  
18 januari 2022).

• Leppa 17, het bouwen van een woning 
(aanvraag is ontvangen op 14 januari 
2022).

n Ferwert
• Bongaloane 2, het realiseren van 

overdekte uitlopen bij pluimveestallen 
(aanvraag is ontvangen op 14 januari 
2022).

n Oosternijkerk
• Griene Wei 47 A, het inkopen en 

verkopen van voertuigen (aanvraag is 
ontvangen op 14 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 Burdaard
• Tolhuis 1, Constructieve wijziging, 

vervangen dakkapel en plaatsen van 
nieuw kozijn (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 18 januari 2022).

n Dokkum
• Oostersingel 5 en 7, het plaatsen van 

PV panelen (besluit is verzonden op 14 
januari 2022).

• Grote Breedstraat 38, het realiseren van 
zonnepanelen achter op het dak (besluit 
is verzonden op 14 januari 2022). 

• Vlasstraat 3 C, het plaatsen van een 
balkon aan de achterzijde (besluit is 
verzonden op 18 januari 2022).

n Ferwert
• Johannes Wildeboerstraat 18, het 

realiseren van een oprit (besluit is 
verzonden op 20 januari 2022).

n Hallum
• Memerdastate 16 A, het bouwen van 

een nieuwe woning (besluit is verzonden 
op 18 januari 2022).

n Kollum
• Trekweg 1, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op  
20 januari 2022).

n Marrum
• Gersikkers 3, het hergebruiken van een 

bestaande loods met aanbouw (besluit 
is verzonden op 21 januari 2022).

• Lage Herenweg 43, het verbreden van 
de oprit (besluit is verzonden op  
21 januari 2022).

n Morra
• Weardwei 8, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 20 
januari 2022).

n Munnekezijl
• Methardusstraat 42, het realiseren van 

een Bistro en B&B in de Zijlsterkerk 
(besluit is verzonden op 14 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.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• ten oosten van Esonbuorren 

(ezumakeeg-West), het realiseren van 
een aantal bouwwerken (waaronder 
een vistrap en pendammen) en het 
uitvoeren van werkzaamheden (besluit 
is verzonden op 20 januari 2022).

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Zie (***)

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 

omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat bete-
kent dat je zonder een omgevingsvergun-
ning de werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Triemen
• de Triemen 33, het aanbouwen van een 

serre aan de zijkant van het huis.

n Wânswert
• Tsjerkepaed 6, het saneren van een 

huisaansluiting gas.

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Burdaard
• Sportpaad, het organiseren van een 

dorpsfeest van 27 april tot en met  
30 april 2022 (aanvraag is ontvangen op 
18 januari 2022).

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.

(***) Deze beslissing van de gemeente ligt 
met ingang van donderdag @ 6 weken op 
het gemeentehuis te Damwâld ter inzage 
(op afspraak). Deze beslissing is voorbereid 
met toepassing van afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht. Indien u het 
hier niet mee eens bent en u bent belang-
hebbende dan kunt u een beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. Voor meer informatie kunt u 
de rechtbank bellen. Dit kan via het (088) 
361 13 33.

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

 

Op donderdag 3 februari 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 

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.



 -
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EE– DE SKEPERIJ 

 
SNOEIWERKZAAMHEDEN AAN BOSPLANTSOEN

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

 
START VERVOLGONDERZOEK BEREIKBAARHEID 
AMELAND 2030

Rijkswaterstaat is gestart met het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. 
We onderzoeken hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier 
bereikbaar blijft. Daarbij kijken we ver vooruit, richting het jaar 2100. Op dinsdagavond 
1 februari 2022 organiseert Rijkswaterstaat een digitale startbijeenkomst voor 
inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossings-
richtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA)’, waarvan we twee oplossings-
richtingen nu verder uitwerken:

1. het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;
2. het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal: 

• van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht  
• van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding, maar ook op de aansluitende 
infrastructuur op het eiland en de vaste wal. Rijkswaterstaat doet dit onderzoek in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt samen met 
de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Frylan en provincie 
Fryslân. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond, waarna de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de uitkomsten een besluit kan nemen. 

Uitnodiging Startbijeenkomst 1 februari 2022 
U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over dit project, 
hiervoor organiseren wij meerdere bijeenkomsten, te beginnen 
met een digitale startbijeenkomst op dinsdagavond 1 februari
vanaf 19.00 uur. Meldt u aan vóór maandag 31 januari 2022 
via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland of scan 
de QR-code:

De gemeente Noardeast-Fryslân is weer begonnen met de jaarlijkse 
snoeiwerkzaamheden.

Waarom
Snoeien hoort bij het onderhoud van bomen en struiken. Het kan zijn dat we snoeien 
als het bosplantsoen het mooist lijkt. Dat lijkt niet logisch, maar het is zeker nodig. 
Gelukkig herstelt de beplanting zich helemaal.

Wanneer
Het winterseizoen is de vaste periode om te snoeien. Tijdens deze periode verstoren 
we de planten en dieren het minst. We snoeien een bosplantsoen om de vier tot zes 
jaar.

Brief omwonenden
Soms kan het snoeien overlast veroorzaken. In dat geval informeren we de 
omwonenden van te voren door middel van een brief.

Meer informatie
Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de snoeiwerkzaamheden:
www.noardeast-fryslan.nl/snoeiwerkzaamheden-aan-bosplantsoen. Hier staan ook 
de overzichtskaarten, waarop u kunt zien waar we dit seizoen gaan snoeien.

Vanaf 27 januari tot en met 9 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan EE- De 
Skeperij ter inzage (NL.IMRO.1970.BpEeSkeperij-ON01).  

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan De Skeperij en Skieppereed te EE, met de kadastrale 
nummers gemeente EEX00, sectie C, nummers 1934 en 1935, tussen de woningen 
De Skeperij 2 en 20 en het braakliggende terrein hierachter, nummer 1937.

Doel bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de kadastrale percelen nummers 
1934 en 1935 twee vrijstaande woningen te bouwen om de leefbaarheid te 
bevorderen. Op de percelen 1934, 1935 en 1937 wordt gelijktijdig de resterende 
bouwmogelijkheid voor negen woningen verwijderd. Het laatstgenoemde perceel 
wordt deels ingericht als tuin bij de woningen.

De stukken inzien?
Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus 
is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet 
mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een 
kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post. U kunt het bestemmingsplan 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1970.BpEeSkeperij-
ON01.  

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 9 maart schriftelijk indienen bij de gemeenteraad,  
Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een 
afspraak maken met het team Romte.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88.

 
ZITTING OVER BESLISSING GELDIGHEID 
KANDIDATENLIJSTEN EN NUMMERING

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De voorzitter van het centraal stembureau maakt volgens artikel I 2 van het 
Kiesbesluit het volgende bekend: 

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur zal in een openbare zitting een beslissing 
genomen worden over:
• of de ingeleverde kandidatenlijsten geldig zijn;
• of de kandidaten op de lijst mogen staan;
• of de naam van de politiek partij boven de lijst mag staan;
• welk nummer de lijst krijgt. 

De vergadering is live te volgen en u kunt de link voor deze livestream vinden op: 
www.noardeast-fryslan.nl/verkiezingen/zitting van het centraal stembureau.

Voor meer informatie over de kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met de 
werkgroep verkiezingen via verkiezingen@noardeast-fryslan.nl. Voor meer informatie 
over de livestream kunt u contact opnemen met de griffie Noardeast-Fryslân via 
griffie@noardeast-fryslan.nl.

  

WOANSDEI 2 FEBREWARIS
Harksit
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerp :  Hoorzitting bestemmingsplan Súd Ie

De raad geeft deze avond gelegenheid om in te spreken over het  
bestemmingsplan fietspad Súd Ie.

TONGERSEI 3 FEBREWARIS
It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerp :  Visie Regiostad Dokkum

Met deze visie moet richting gegeven worden aan de ontwikkeling 
van Dokkum. Ook moet de visie houvast bieden bij het tegen het 
licht houden van de functie en positie van Dokkum binnen de regio, 
tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke, economische 
en ruimtelijke ontwikkelingen. De raad krijgt informatie over de 
stand van zaken rondom inhoud en proces.

It Debat
Tiidstip  :  oanslutend oan It Petear 
Underwerp :  Bestemmingsplan fietspad Súd Ie   

De raad gaat in debat over dit onderwerp om vervolgens op 10 
februari een besluit te nemen. Er is deze avond geen gelegenheid in 
te spreken. 

TONGERSEI 10 FEBREWARIS
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 bestemmingsplan fietspad Súd Ie
- Benoemen adjunct-griffier 

Oanslutend giet de ried yn Debat oer de oanfraach ynvestearringskredyt projekt 
Harddraverspak en Tolhuispark Dokkum.    

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  woansdei 2 en tongersdei 3 en 10 febrewaris

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.
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