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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 23 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
• Skeanewei 16, het realiseren van een 

winkel (aanvraag is ontvangen op  
10 februari 2022).

• Toxopeuswei 1, het bouwen van een 
woning (aanvraag is ontvangen op  
10 februari 2022).

n Dokkum
• Betterwird 2, het opdelen van het pand 

(aanvraag is ontvangen op 10 februari 
2022).

• Oostersingel 1 A, het plaatsen van 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
15 februari 2022).

n Kollumerzwaag
• Achterwei 16, het verlengen van het 

bestaande zadeldak en het plaatsen van 
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
9 februari 2022).

n Lichtaard
• Noardermieddyk 3, het plaatsen van een 

nieuw kozijn (aanvraag is ontvangen op  
8 februari 2022).

n Ternaard
• De Streng 3 en 3 A, het bouwen van een 

woning met loods (aanvraag is ontvangen 
op 9 februari 2022).

n Zwagerbosch
• Boskdwarswei 7, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit in verband met de 
bouw van een woning (aanvraag is 
ontvangen op 8 februari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente is van plan om de omge-
vingsvergunning te weigeren. Het betreft 
de aanvraag:
Oudwoude
• perceel naast Foarwei 21-55, het 

plaatsen van een stacaravan met een 
schuurtje (brief weigering is verzonden op 
11 februari 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 24 
februari 2022 6 weken op het gemeente-
huis 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 Anjum
• Terpsterwei 9, 11, 13 en 15 en 

Stiemsterwei 10, 12, 14 en 16, het 
bouwen van acht woningen (besluit is 
verzonden op 18 februari 2022).

n Diverse locaties aan de vaarten  
    De Dokkumer Ee en Strobosser Trekfeart
• het vervangen van damwanden (besluit is 

verzonden op 17 februari 2022).

n Dokkum
• Kwartel 18, het realiseren van een 

bijgebouw t.b.v. van Bêd & Brochje 
(besluit is verzonden op 14 februari 
2022).

• Aalsumerpoort 2, het vervangen van 
de voegen (besluit is verzonden op 15 
februari 2022).

n Ferwert
• Stationsstraat 7, het realiseren van een 

oprit (besluit is verzonden op 14 februari 
2022).

• Vrijhof 5, het verbouwen van de woning 
(besluit is verzonden op 15 februari 2022).

n Hegebeintum
• De Wym 3, het kappen van zes bomen 

(besluit is verzonden op 14 februari 
2022).

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 15, het 

verbouwen van de dijkwachterswoning 
tot een bedrijfswoning en een 
groepsaccommodatie (besluit is 
verzonden op 17 februari 2022).

n Zwagerbosch
• Boskwei 20, het vergroten en renoveren 

van de woning (besluit is verzonden op  
18 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 Engwierum
• It Roster 23, het plaatsen van een nieuw 

deurkozijn.

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

Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
• Grote Breedstraat 1, het exploiteren van 

een horecabedrijf (besluit is verzonden op 
14 februari 2022).

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

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Dokkum
• Grote Breedstraat 1, het verlenen van een 

alcoholvergunning (besluit is verzonden 
op 14 februari 2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Hallum
• evenemententerrein aan It Blikkelân, het 

organiseren van Spikerdoarp Hallum op 
23, 24 en 25 augustus 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 7 februari 2022).

n Kollum
• op het Maartensplein, het organiseren 

van een voorjaarskermis van 23 tot 
en met 26 maart 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 8 februari 2022).

• in het centrum, het organiseren van 
Koningsmarkt Kollum op 27 april 2022 
(aanvraag is ontvangen op 9 februari 
2022).

• Maartensplein 1, het organiseren van 
het evenement 77 jaar Herinneren, 
Herdenken en Bevrijden op 7 mei van 
2022 (aanvraag is ontvangen op  
13 februari 2022).

n Kollumerzwaag
• in Kollumerzwaag, het organiseren van 

De Wrotrun op 27 april 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 10 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 Munnekezijl
• Methardusstraat 42, het ombouwen van 

een kerk tot bistro en B&B.

Besluit maatwerkvoorschriften
n Oosternijkerk
• Griene Wei 50, het opleggen van 

maatwerkvoorschriften.

(*) 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

Vragen over het 
coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en 
antwoorden op de website van het 
RIVM, www.rivm.nl of bel het lande-
lijke informatienummer 0800-1351, 
dagelijks bereikbaar van 8.00 
tot 20.00 uur.

Kijk voor gemeentelijke informatie op 
onze website en social media.



 
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘HEALBEAMSWEI 4 ANJUM’

 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BOUWEN WONINGEN NIJHÔF TE HOLWERD

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maken bekend dat op 
18 december 2020 bij het college een verzoek om omgevingsvergunning is 
binnengekomen voor:

• het bouwen van 2 blokjes van 4 woningen aan de Nijhôf 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18 en 20 te Holwerd, waarvoor de planologische afwijking van het 
bestemmingsplan met een uitgebreide procedure wordt uitgevoerd. 

 
Aangezien ons college het voornemen heeft uitgesproken voor de aanvraag een 
vergunning te verlenen met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° van 
de Wet algemen bepalingen omgevingsrecht en de voorbereidingsprocedure als 
beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-
beschikking vanaf 24 februari 2022 voor een ieder gedurende zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis te Damwâld. 

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende zijn of haar zienswijzen tegen 
de ontwerp-beschikking en/of de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij 
ons college kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken 
bekend dat vanaf 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022, het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Healbeamswei 4 Anjum’ voor zienswijzen ter inzage ligt. 
Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van 
4 vakantieappartementen in de bestaande kop-hals-romp boerderij aan de 
Healbeamswei 4 te Anjum.

Het ontwerp-bestemmingsplan inzien 
Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. 
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, code: 
NL.IMRO.1970.BpAnHealbeamswei4-ON01. Als digitale inzage geen optie is, 
kunt u contact opnemen met het team Romte. Dan ontvangt u via e-mail of per 
post een kopie van het plan. U kunt team Romte bereiken via telefoonnummer 
(0519) 29 88 88.

Wilt u reageren? 
Gedurende de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze zenden 
aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het 
zaaknummer te vermelden: Z295921-2020.

 

Wij nodigen mantelzorgers 
van mensen met dementie 
en zorgprofessionals die 
werken met mensen met 
dementie in de gemeenten 
Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel uit voor deze 
prachtige voorstelling voor 
een sterk gereduceerde prijs!

Dementie in theater 

DAG MAMA!

9 maart 2022, 19.00 uur 
Theater Sense

U kunt de voorstelling boeken via

www.sensedokkum.nl

Meer info via
www.noardeast-fryslan.nl
www.dantumadiel.frl
www.sensedokkum.nl

Samenwerking Theater Sense en Coalitie Kom Erbij!  
van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

€ 10,-
vol is vol

 
RECTIFICATIE E-MAILADRES VERKOOP 
GYMLOKAAL KOLLUM

Op de gemeentelijke pagina van afgelopen woensdag 16 februari stond een 
publicatie over de verkoop van het gymlokaal aan de Eskesstraat 50 in Kollum. In 
deze publicatie stond een onjuist emailadres vermeld. Voor vragen of inlichtingen 
aangaande deze verkoop kunt u een mail sturen naar: 

grondzaken@noardeast-fryslan.nl 
 

 

De gemeenteried hat 17 febrewaris de folgjende besluten naam:

Wijziging Raad van Toezicht Stichting ROOBOL
De raad heeft de heer S.T. van der Galiën benoemd als lid van de Raad van  
Toezicht bij Stichting ROOBOL en de heer H. Dijkstra ontslag verleend.

Aanvraag investeringskrediet project Harddraverspark & Tolhuispark
De raad heeft besloten:
1. Investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling Harddra-

verspark, verplaatsing tennisvelden en de gebiedsontwikkeling Tolhuispark 
van in totaal € 7.071.000.

2. Een investeringsbijdrage van € 141.000 te verstrekken aan VV Dokkum in 
samenwerking met KV Oostergo voor de bouw van de kantine.

3. Een investeringsbijdrage van € 465.000 te verstrekken aan Tennisclub  
Dokkum voor de bouw van het clubgebouw.

4. Een investeringskrediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg 
van een benodigd tweede veld voor korfbal en hockey.

Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050
De raad heeft besloten:
1. De zienswijze van het bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten 

te onderschrijven.
2. Via twee aangenomen amendementen wensen en bedenkingen in te dienen 

tegen het voorlopig vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2021-2026.

Preventie- en handhavingsplan Alcoholwet 2022-2025
De raad heeft het preventie- en handhavingsplan Alcoholwet 2022-2025
vastgesteld.

Opnemen lachgasverbod in APV
De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening Noardeast-Fryslân 2020 
gewijzigd door opname van een artikel met een verbod op lachgasgebruik.

Participatiekader
De raad heeft ingestemd met het Participatiekader.

Motie Right to Challenge
De raad roept het college op te onderzoeken of de methode Right to Challenge 
toepasbaar kan worden gemaakt in onze gemeente en daarvoor o.a. in gesprek te 
gaan met het netwerk Right to Challenge en in contact te treden met gemeen-
ten die met voornoemde methodiek ervaringen hebben opgedaan.

Integrale preventie aanpak jongeren-vrijetijdsbesteding
De raad heeft ingestemd met het Globaal plan van aanpak Integrale preventie 
aanpak jongeren-Vrijetijdsbesteding en met de extra inzet jongerenwerk en buur-
sportcoaches voor de invulling van deze aanpak in 2022 en 2023 ter hoogte van 
€ 169.730,- (totaal voor 2 jaar).

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

BESLUITEN



23 februari 2022

 
VOORGENOMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN 
DOKKUM - BEDRIJVENTERREIN BETTERWIRD 3 FASE 

De gemeente is bezig met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan 
Dokkum-Bedrijventerrein Betterwird 3 fase 2. Tot en met 6 april 2022 ligt 
het voorontwerp ter inzage. 

Het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum is zo goed als vol. Omdat er 
nog steeds ruimte voor bedrijven nodig is, wil de gemeente Noardeast-
Fryslân het bedrijventerrein Betterwird verder uitbreiden. Aan de 
zuidkant beoogt de gemeente een uitbreiding van zes hectare uitgeefbare 
bedrijfskavels. Een grondwal met bomen en een waterpartij zorgen voor 
de landschappelijke inpassing van dit deel. Aan de westkant is bijna vier 
hectare aan bedrijfskavels voorzien. Bomen markeren hier de overgang naar 
het landschap. De geluidszone rond het terrein breidt uit naar het westen en 
zuidwesten.     

Het voorontwerpbestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de 
inspraaktermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Dokkum 
(Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum). U kunt daarvoor telefonisch een 
afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1970.BpDkBetterwirdfas2-VO01).

Wilt u reageren?
U kunt uw inspraakreactie tot en met 6 april 2022 schriftelijk indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. 
Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met 
het team Romte.

Vragen?
Bij vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte via 
telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 

Op donderdag 3 maart 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. 

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 

demo workshop circulair 
ondernemen

16 MAART
15.00 - 

17.00 UUR

Snel weten welke kansen circulair ontwerpen biedt 
voor jouw bedrijf?
Circulair ondernemen biedt bedrijven kansen en de mogelijkheid om zorgvuldiger 
met grondstoffen en materialen om te gaan. Bedrijven willen graag een business-
model ontwikkelen waarbij producten en materialen weer hergebruikt worden 
zodat waarde behouden blijft. De demo van 16 maart is alleen voor bedrijven in de 
Food-keten. Specifiek slagerijen, koekfabriek, pepermuntfabriek, boeren, enzo-
voort.

Hoe ontwerp je circulaire producten en wat zijn circulaire businessmodellen? 
In deze CIRCO-miniworkshop wordt je uitgedaagd om anders te kijken.

AANMELDEN EN INFORMATIE
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt op: 
circulairfriesland.frl/circo-demo.


