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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 16 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
• Healbeamswei 12 en percelen aan 

de linkerzijde, het aanleggen van 
verschillende soorten (fruit)bomen, 
struiken en hagen (aanvraag is 
ontvangen 4 februari 2022).

n Burdaard
• Ds.R.H.Kuipersstraat 12, het realiseren 

van een aanbouw aan de achterzijde van 
de woning (aanvraag is ontvangen op 6 
februari 2022).

n Dokkum
• Woudweg 1 en 3, het brandveilig in 

gebruik nemen van het pand (aanvraag 
is ontvangen op 4 februari 2022).

• Woudweg 1 en 3, het afwijken van het 
bestemmingsplan en het realiseren van 
hotelkamers (aanvraag is ontvangen op 
4 februari 2022).

n Hallum
• Doniaweg 41, het uitbreiden van het 

bedrijfspand (aanvraag is ontvangen op 
8 februari 2022).

• Rondweg 28, het realiseren van een 
aanbouw aan de rechterzijgevel 
(aanvraag is ontvangen op 1 februari 
2022).

n Holwerd
• Fonteinstrjitte 1, het perceel splitsen 

in twee percelen (aanvraag 4 februari 
2022).

n Kollum
• Voorstraat 92, het wijzigen van de gevel 

(aanvraag is ontvangen 3 februari 2022).
• Rijdstraat 2, het wijzigen van de 

westgevel (aanvraag is ontvangen op  
4 februari 2022).

n Marrum
• Hearrewei 12A-1, het bouwen van een 

bedrijfsloods (aanvraag is ontvangen op 
3 februari 2022).

n Oudwoude
• Jan Binneswei 19, het bouwen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op  
7 februari 2022).

n Raard
• Bannerhûs 3, het verplaatsen van de 

inrit (aanvraag is ontvangen op 29 
januari 2022).

n Ternaard
• Stasjonswei 47, het wijzigen van de 

uitrit (aanvraag is ontvangen op  
28 januari 2022).

• De Streng 5 en 5 A, het bouwen van 
een woning met loods (aanvraag is 
ontvangen op 1 februari 2022).

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 Anjum
• Terpsterwei 9, 11, 13 en 15 en 

Stiemsterwei 10, 12, 14 en 16, het 
bouwen van acht woningen (brief 
verlenging is verstuurd op 10 februari 
2022).

n Hallum
• Noordermiedweg 13, het realiseren 

van een nieuwe ligboxenstal (brief 
verlenging is verstuurd op 10 februari 
2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 241, het realiseren van een 

opslagloods (brief verlenging is verstuurd 
op 10 februari 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Blije
• Voorstraat 14, het vernieuwen en 

restaureren van twee schoorstenen 
(besluit is verzonden op 8 februari 
2022).

n Dokkum
• Aalsumerpoort 10, het saneren van 

een loden aansluitleiding (besluit is 
verzonden op 8 februari 2022).

• nabij de Van Kleffensstraat, het tijdelijk 
uitbreiden van de camperplaatsen 
(besluit is verzonden op 9 februari 
2022).

• Leppa 17, het bouwen van een woning 
(besluit is verzonden op 10 februari 
2022).

• Stationsweg 90, het verbouwen en 
uitbreiden van de woonboerderij (besluit 
is verzonden op 11 februari 2022).

n Engwierum
• It Roster 23 en 25, het veranderen 

van een woning in twee woningen 
(legalisatie) (besluit is verzonden op  
10 februari 2022).

n Metslawier
• Singel 5, het realiseren van een nieuwe 

gasaansluiting (besluit is verzonden op  
8 februari 2022).

n Oosternijkerk
• nabij Ald Each 1, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op  
4 februari 2022).

n Ternaard
• Slotstrjitte 6, het bouwen van een 

garage (besluit is verzonden op  
8 februari 2022).

n Westergeest
• Eelke Meinertswei 38, het bouwen 

van een berging (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 10 februari 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 Anjum
• Oostmahorn 21, het verwijderen van 

de muur tussen de keuken en de 
woonkamer (legalisatie).

n Kollum
• Dwarsryd 7, het bouwen van een 

woning.

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 Ferwert
• Hoofdstraat, het organiseren van de 

Zeepkistenrace 2022 op 14 mei 2022 
(aanvraag is ontvangen op 7 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.

(*) 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



 
VOORNEMEN VERKOOP GYMLOKAAL AAN DE 
ESKESSTRAAT 50 IN KOLLUM

16 februari 2022

 
BESTEMMINGSPLAN ‘HOLWERD – 
FONTEINSTRJITTE GEWIJZIGD VASTGESTELD

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

Op 13 januari 2022 heeft de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân het 
bestemmingsplan ‘Holwerd – Fonteinstrjitte 3’ (NL.IMRO.1970.BpHwFonteinstr3-
VA01) met wijzigingen vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan wordt het 
gebruik van de gronden van en bouwwerken op het perceel aan de Fonteinstrjitte 
3 in Holwerd voor wonen mogelijk gemaakt. 

Wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld met twee wijzigingen in 
vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn omschreven 
in hoofdstuk 2.3 en 3.2 van de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Holwerd – 
Fonteinstrjitte 3’. Deze nota is als bijlage bij het besluit van de raad opgenomen. 
Samengevat is het bestemmingsplan met de volgende twee wijzigingen 
vastgesteld: 
1. De aanduiding “specifieke bouwaanduiding – geluidscherm” op de verbeelding 

van het bestemmingsplan met ongeveer 8 meter verlengen in zuidelijke 
richting tot een lengte van ongeveer 24 meter zoals weergegeven in figuur 
4.1 van het rapport “Akoestisch onderzoek t.b.v. wijziging bestemming 
Fonteinstraat 3 te Holwerd” van 8 april 2008 met als kenmerk 0407-R-20-A. 

2. De regels in artikel 9 vervangen door aangepaste regels over het parkeren. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien? 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Holwerd – Fonteinstrjitte 3’ en de stukken 
daarbij liggen elektronisch ter inzage. Op www.ruimtelijkeplannen.nl, met 
plannaam NL.IMRO.1970.BpHwFonteinstr3-VA01 is het plan in te zien. Om de 
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan willen wij het aantal afspraken 
in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om 
het vastgestelde bestemmingsplan in het gemeentehuis in te zien. Wanneer 
het elektronisch inzien van het bestemmingsplan voor u niet mogelijk is kunt u 
contact opnemen met het team Romte via (0519) 29 88 88. In overleg met u 
sturen wij u dan een kopie van het plan per e-mail of per post. 

Wilt u reageren? 
Als u het niet eens bent met het besluit van de raad over de vaststelling van het 
bestemmingsplan kunt u beroep instellen. Dit kan van 16 februari 2022 tot en 
met 30 maart 2022. Dit kunt u doen door een beroepschrift in te dienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA in 
Den Haag). Samen met het indienen van een beroepschrift kunt u ook een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. 
Hiermee kunt u de bestuursrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen 
om het in werking treden (van een deel of delen) van het besluit uit te stellen. 
Meer informatie over het beroep en de voorlopige voorziening vindt u op www.
raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Vragen? 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte op ons algemene 
telefoonnummer (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.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

 

De gemeenteried hat 10 febrewaris de folgjende besluten naam:

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’
De raad heeft besloten:
1. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen Fietspad Súd Ie’ en de daarin voorgestelde wijzigingen ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan.

2. Het bestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ (NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-
VA01) conform voorstel gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van: 
a. de wijzigingen als gevolg van een tweetal zienswijzen;  
b. de ambtshalve wijzigingen.

3. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 
Wro vast te stellen.

Benoemen adjunct griffier
De raad heeft mevrouw Sj. Kooistra, Drachten met ingang van 14 februari 2022 
benoemt als adjunct griffier van de gemeente Noardeast-Fryslân voor de duur van 
een jaar.

Mear ynformaasje oer en fan de ried fine jo op www.riednoardeast-fryslan.nl.

BESLUITEN

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het voornemen om het voormalige 
gymlokaal gelegen aan de Eskesstraat 50 te Kollum te verkopen. Het pand is 
kadastraal bekend, gemeente Kollum, sectie D, nummer 4054. 

Het plan is om het voormalige gymlokaal te verkopen aan de huisartsenpraktijk 
die momenteel is gevestigd aan het Maartensplein 1 A, 9291 BZ in Kollum. 
De gemeente Noardeast-Fryslân is van oordeel dat er slechts één gegadigde 
voor aankoop van het gymlokaal in aanmerking komt. De gemeente wenst 
namelijk aan de hand van haar beleid dat het voorzieningenniveau in Kollum met 
betrekking tot de huisartsenzorg minimaal op het huidige niveau blijft. Dat komt 
onder druk te staan als het gymlokaal niet aan voornoemde huisartsenpraktijk 
wordt verkocht voor de realisatie van een nieuwe huisartsenpraktijk. De huidige 
locatie voldoet niet meer zodat verhuizing noodzakelijk is. De gemeente heeft 
overleg in de afgelopen maanden gehad met de andere huisartsenpraktijken 
en de apotheek in Kollum die de voorgenomen verkoop steunen, althans zelf 
geen behoefte hebben om hun praktijk te verhuizen naar voornoemd gymlokaal. 
Zij hebben tevens aangegeven dat deze verkoop eventuele toekomstige 
ontwikkelingen voor samenwerking van  zorgaanbieders aan de Bogermanstraat 
niet in de weg staat. 

Door het voornemen van de deze voorgenomen verkoop op deze wijze 
kenbaar te maken geeft de gemeente Noardeast-Fryslân uitvoering aan de 
richtinggevende uitspraken van het college van burgemeester en wethouders 
van 29 juni 2021. 

De gemeente neemt een wachttijd van 20 dagen in acht voordat er een 
koopovereenkomst met de huisartsenpraktijk wordt gesloten. In deze periode is 
er de mogelijkheid om gemotiveerd aan te geven dat er belangstelling bestaat 
voor aankoop van het gymlokaal.

Vragen en inlichtingen
Voor vragen en/of inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling vastgoed en 
grondzaken via grondzaken@noardeastfryslan.nl.

 
VERKEERSBESLUITEN VOOR PARKEERPLAATSEN 
LADEN ELEKTRISCHE AUTO'S

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân heeft in de 
vergadering van 8 februari jl. verkeersbesluiten vastgesteld voor parkeerplaatsen 
alleen voor het laden van elektrische auto’s. Het gaat om locaties ter hoogte van 
de volgende adressen:
• Achterom 11 te Dokkum;
• Strobossersteeg 14 te Dokkum;
• Oostersingel 29 te Dokkum;
• Bonifatiuspolder 46 te Dokkum.

De gemeente heeft deze parkeerplaatsen aangewezen na aanvragen voor 
openbare laadpalen van bewoners. Met de plaatsing van laadpalen wil de 
gemeente bijdragen aan het reduceren van de CO2 uitstoot als gevolg van 
autoverkeer.

De besluiten zijn te raadplegen op de websites www.officielebekendmakingen.
nl en www.noardeast-fryslan.nl en liggen (op afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis te Dokkum. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
gemeente. Contactpersoon is de heer T. Reitsma (0519) 29 88 88.

U kunt binnen zes weken na publicatie bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noardeast-Fryslânl, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Een bezwaarschrift 
kan ook worden ingediend via www.noardeast-fryslan. Het bezwaarschrift 
bevat tenminste: (1) uw naam, adres en telefoonnummer; (2) de datum van 
het bezwaarschrift; (3) een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
maakt; (4) de reden waarom u bezwaar maakt; (5) uw (elektronische DigiD-) 
handtekening.  

Met het maken van bezwaar is het besluit nog actief
Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige 
voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Met een voorlopige 
voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter, als u de uitkomst in 
de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Aan 
zo’n verzoek zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden aangevraagd via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 


