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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 9 februari 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 Anjum
• Oostmahorn 8, het bouwen van twee 

dakkapellen (legalisatie) (aanvraag is 
ontvangen op 28 januari 2022).

n Blije
• Perceel nabij Mieddyk 9, het bouwen van 

een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik 
(aanvraag is ontvangen op 28 januari 
2022).

n Bornwird
• Het vervangen van damwanden op 

diverse locaties aan de vaarten Dokkumer 
Ee en Strobosser Trekfeart (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022).

n Dokkum
• Hogedijken 37, het bouwen van een 

kapschuur  (aanvraag is ontvangen op  
26 januari 2022).

• perceel naast Hendoweg 12, het 
realiseren van een nieuwe uitrit (aanvraag 
is ontvangen op 26 januari 2022).

• Birdaarderstraatweg 78, het plaatsen 
van een nieuw fietsenhok (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022).

• Het vervangen van damwanden op 
diverse locaties aan de vaarten Dokkumer 
Ee en Strobosser Trekfeart (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022).

n Ee
• Het vervangen van damwanden op 

diverse locaties aan de vaarten Dokkumer 
Ee en Strobosser Trekfeart (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022).

n Engwierum
• Het vervangen van damwanden op 

diverse locaties aan de vaarten Dokkumer 
Ee en Strobosser Trekfeart (aanvraag is 
ontvangen op 26 januari 2022).

n Ferwert
• Stationsstraat 7, het realiseren van een 

oprit (aanvraag is ontvangen op  
26 januari 2022).

• Camminghastrjitte 21, het realiseren van 
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
27 januari 2022).

n Kollum
• Voorstraat 85, het intern verbouwen van 

het pand (aanvraag is ontvangen op  
1 februari 2022).

n Lioessens
• Dyksterwei 2, het dichtzetten van 

de luifel en het aanbrengen van een 
overheaddeur in de bestaande loods 
(aanvraag is ontvangen op 27 januari 
2022).

n Wânswert
• Het vervangen van damwanden op 

diverse locaties aan de vaarten Dokkumer 

Ee en Strobosser Trekfeart (aanvraag is 
ontvangen op 26 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
• Jislumerdyk 16 F, het bouwen van een 

woning met garage (besluit is verzonden 
op 1 februari 2022).

n Dokkum
• Leppa 18, het bouwen van een woning 

(besluit is verzonden op 2 februari 2022).
• Woudweg 3, het plaatsen van nieuwe 

kozijnen en interne wijzigingen (besluit is 
verzonden op 3 februari 2022).

• Hogedijken 7, het wijzigen van de zijgevel 
van de woning (besluit is verzonden op  
4 februari 2022).

n Hallum
• It Blikkelân 17, het plaatsen van een 

glijbaan (besluit is verzonden op  
28 januari 2022).

n Kollum
• Kerkstraat 15, het verbouwen van een 

ruimte tot appartement (besluit is 
verzonden op 28 januari 2022).

n Marrum
• Lage Herenweg 55, het plaatsen van 

een erker aan de voorgevel (besluit is 
verzonden op 28 januari 2022).

n Oudwoude
• Jan Binneswei 18, het herstellen van 

het dak op het woongedeelte (besluit is 
verzonden op3 februari 2022).

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

Vergunning archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een vergunning archeologisch 
monument heeft verleend op het volgende 
perceel:
n Wânswert
• Tsjerkepaed 6 (Rijksmonumentnummer 

45530 / kadastrale aanduiding: Blija 
G-279), Graafwerkzaamheden in verband 
met de aanleg van een gecombineerde 
water-/gasleiding.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van donderdag 10 februari 
2022 zes weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage. Tijdens deze ter-
mijn kan beroep worden ingesteld. Het 
beroepschrift dient te zijn ondertekend en 
tenminste te bevatten uw naam, adres, 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. 

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.

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

Melding gesloten bodemenergiesystemen
n Ternaard
• Nesserwei 5, het realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Dokkum
• Bonifatiuskapel, Bronlaan, in en rondom 

Dokkum, het organiseren van de 
Bonifatiusloop op 21 mei 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 24 januari 2022).

n Oudwoude
• Terlunewei 2, het organiseren van 

NAC autocross op 18 april, 6 juni en 17 
september 2022 van 7:00 tot 21:00 uur 
en reserve 13 augustus en 24 september 
2022 van 7.00 tot 21.00 uur (aanvraag is 
ontvangen op 1 februari 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Burum
• Friese Straatweg 8, het oude 

werktuigenhok vervangen door een nieuw 
werktuigenhok met andere afmetingen, 
het wijzigen van het dierenaantallen 
en het opslaan van milieugevaarlijke 
vloeistoffen.

(*) 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

 

Organiseert u in de gemeente evenementen of activiteiten?  
Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst van 22 februari van 
19.30-20.45 uur. Sinds 2021 heeft de gemeente een nieuw evenementenbe-
leid. We willen u informeren over de vergunningsprocedure en de veiligheid 
rondom evenementen. Want wat zijn de nieuwe indieningstermijnen voor 
het aanvragen van de vergunning? En welke stukken (zoals plattegronden en 
draaiboeken) moet u daarbij aanleveren? Wat is er nodig bij het organiseren van 
evenementen als het gaat om (verkeers)veiligheid en gezondheid? 

Wilt u meer weten?  
Aanmelden kan tot 21 februari via www.noardeast-fryslan.nl/evenementen.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST 
EVENEMENTENORGANISATOREN 

22
februari
19.30
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 HELP INBRAKEN VOORKOMEN!

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

In onze regio neemt het aantal inbraken op dit moment toe. U kunt 
meehelpen om inbraken te voorkomen en uw buurt veiliger te maken.

Iets verdachts gezien? Bel 112 
Als u situaties ziet die afwijken van wat normaal is, dan kan dat een 
verdachte situatie zijn. U ziet bijvoorbeeld onbekende personen die de 
buurt lopen te verkennen. Ziet u iets verdachts of bent u getuige van een 
inbraak? Neem dan direct via het alarmnummer 112 contact op met de 
politie. 

Waar moet u op letten?
Let op het signalement van de verdachte persoon. Let ook op eventuele 
vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie 
kan belangrijk zijn voor het opsporen van dader(s). 
Niet spoedeisende informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer 
0900-8844 of Meld Misdaad anoniem 0800-0700. 

Nog een paar tips
• Als u uw huis verlaat, zorg er dan voor dat het lijkt alsof er iemand 

thuis is (bijvoorbeeld door een lampje te laten branden of een 
tijdschakelaar te gebruiken).

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw 
huis verlaat. 

• Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in 
het zicht liggen.

• Doe ook ramen en deuren op slot tijdens het douchen of stofzuigen of 
wanneer u in de tuin zit. U heeft dan namelijk geen zicht op wat er bij 
u in huis gebeurt.

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.

  

It Fraachpetear
Tiidstip  :  18.40 oere
Ûnderwerp :  Ynterview mei riedslid J. de Vries (CDA).

It Petear
Tiidstip  :  19.00 oere 
Ûnderwerp :  Transformatie sociaal domein door ogen wijkteams

In 2021 heeft de rekenkamer Leeuwarden een onderzoek gedaan 
naar de beloftes die zijn gedaan bij de overgang van de uitvoering 
van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet van het rijk naar 
de gemeenten. De beloftes waren o.a. laagdrempelige toegang, 
kostenefficiënt werken en maatwerk leveren. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de uitkomsten 
van het onderzoek. De raad spreekt er nu verder over. 

It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerpen :  De ried nimt û.o. besluten oer:

• Aanvraag investeringskrediet project Harddraverspark & 
Tolhuispark Dokkum

• Vaststellen preventie- en handhavingsplan Alcoholwet 2022-
2025

• Opnemen lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke 
Verordening 

• Vaststellen participatiekader
• Instemmen met integrale preventie aanpak jongeren-

vrijetijdsbesteding 
• Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 

2050
• Wijziging Raad van Toezicht Stichting ROOBOL  

 

  RIEDSFERGADERINGEN  tongersdei 17 febrewaris

De ried komt by inoar yn ‘e riedsseal yn Kollum, Van Limburg Stirumwei 18. 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.

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.

 
ONLINE STEMHULP NOARDEAST FRYSLÂN VOOR
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14, 15 EN 16 MAART

Lijsttrekkers lanceren StemWijzer voor Noardeast-Fryslân voor komende
Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart
Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de 
standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente Noardeast-
Fryslân een StemWijzer laten maken door ProDemos. Op vrijdagavond 11 februari wordt de 
online StemWijzer om 19.00 uur gelanceerd. De lijsttrekkers van de politieke partijen die 
meedoen aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart zijn aanwezig in het gemeentehuis in 
Dokkum om de digitale StemWijzer (www.stemwijzer.nl) voor het eerst in te vullen. 
 
Online stemhulp
De ‘StemWijzer Noardeast-Fryslân’ is een online stemhulp die iedereen kan gebruiken. 
Door een standpunt in te nemen bij 30 stellingen, kunnen inwoners zien welke politieke 
partij het beste bij hen past. De standpunten van de politieke partijen die meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn in deze StemWijzer 
opgenomen.
 
Verkiezingsmarkt
Voorafgaand aan de lancering van de StemWijzer opent burgemeester Kramer de 
verkiezingsmarkt. In de publiekshal van het gemeentehuis organiseert gemeente 
Noardeast-Fryslân gedurende ruim vier weken een verkiezingsmarkt. Van alle partijen ligt 
er verkiezingsmateriaal voor inwoners om te bekijken en ook om mee te nemen.


