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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 2 maart 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
• Alddyk 22, het plaatsen van een pui 

(aanvraag is ontvangen op 16 februari 
2022).

• perceel nabij Saatsenwei, het uitvoeren 
van aanpassingen t.b.v. de vismigratie 
(aanvraag is ontvangen op 16 februari 
2022).

• Foarstrjitte 18, het voegen van de 
voorgevel (aanvraag is ontvangen op  
17 februari 2022).

n Burdaard
• Kerkbuurt 2, het aanleggen van een 

oprit aan de achterzijde (aanvraag is 
ontvangen op 20 februari 2022).

n Dokkum 
• Bronlaan 1, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
15 februari 2022).

• Rondweg-West 29 1, 29 2, 29 3, 29 
4, 29 5, 29 6, het realiseren van een 
kantoorverzamelgebouw (aanvraag is 
ontvangen op 16 februari 2022).

n Ferwert
• Johannes Wildeboerstraat 2, het 

vergoten van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 16 februari 2022).

n Hallum
• Juffer Frederikestrjitte 16, het bouwen 

van een woning (aanvraag is ontvangen 
op 17 februari 2022).

• Doniaweg 43 A, het plaatsen van 
een meelsilo en bluswatertank met 
pompkamer t.b.v. een sprinklerinstallatie 
(aanvraag is ontvangen 18 februari 
2022).

n Kollum
• Voorstraat 142, het verduurzamen van 

de woning (aanvraag is ontvangen op  
16 februari 2022).

n Kollumerpomp
• Oosterboereweg 14, het bouwen van 

een woning (aanvraag is ontvangen op 
17 februari 2022).

n Warfstermolen
• Gruytsweg 17, het vervangen van de 

huidige gevelkozijnen in de voorgevel 
van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 21 februari 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 Blije
• Mieddyk 7, het tijdelijk plaatsen van een 

mantelzorgwoning (besluit is verzonden 
op 22 februari 2022).

n Dokkum
• Hogedijken 37, het bouwen van een 

kapschuur (besluit is verzonden op  
18 februari 2022).

• Hendoweg 19 tot 25 (totaal 34 
adressen), het bouwen van 2 
verzamelgebouwen met daarin  
29 opslagunits, 30 boothuizen en 5 
bedrijfsruimtes (uitsluitend bedrijven 
met watergeboden affiniteit)  (besluit is 
verzonden op 18 februari 2022).

n Ferwert
• Camminghastrjitte 21, het realiseren van 

een dakkapel (besluit is verzonden op 22 
februari 2022).

n Munnekezijl
• Olde Borchweg 1, het plaatsen van een 

dakkapel (besluit is verzonden op  
24 februari 2022).

n Oudwoude
• Jan Binneswei 19, het bouwen van een 

carport (besluit is verzonden op 22 
februari 2022).

n Ternaard
• Stasjonswei 47, het verplaatsen van de 

uitrit (besluit is verzonden op 22 februari 
2022).

n Zwagerbosch
• Boskdwarswei 7, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit in verband met 
de bouw van een woning (besluit is 
verzonden op 23 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.

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

Verleende vergunning wegafsluiting
Dokkum
• bij CBS De Hoeksteen op een gedeelte 

van de Súd Ie, 1 maart 2022 van 8:30 
tot 14:00 uur (besluit is verzonden op  
23 februari 2022).

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

Ontvangen aanvraag exploitatiever-
gunning 
n Dokkum
• Zuiderschans 14, het exploiteren van 

een restaurant met terras (aanvraag is 
ontvangen op 20 februari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Ferwert
• in de feesttent aan De Stelling, het 

organiseren van de Nacht fan Ferwert op 
6 en 7 mei 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 16 februari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Anjum
• in Bumatún, nabij Bumaleane en 

Rederijwei, het organiseren van 
Bumarock op 4 en 5 juni 2022 (besluit is 
verzonden op 25 februari 2022).

n Dokkum
• in en rondom Dokkum, het houden van 

de 19e Bonifatiusloop op 21 mei 2022 
(besluit is verzonden op 22 februari 
2022).

n Kollum
• Wouddijk 7, op het van der 

Schaaf Circuit, het houden van 
autocrosswedstrijden op 18 april, 6 juni 
en 17 september 2022 van 07.00 uur tot 
21.00 uur (reservedatums 13 augustus 
en 24 september 2022) (besluit is 
verleend op 22 februari 2022).

• in het centrum, het organiseren van 
een Koningsmarkt op 27 april 2022 van 
10:00 tot 17:00 uur (besluit is verzonden 
op 23 februari 2022).

• Maartensplein, het organiseren van een 
voorjaarskermis op 23 maart tot en met 
26 maart 2022 van 14:00 tot 23:00 
uur (besluit is verzonden op 23 februari 
2022).

n Kollumerzwaag
• door Kollumerzwaag, het houden  

van de survivalrun “de Wrotrun” op  
27 april 2022 van 09.00 uur tot 17.00 
uur (besluit is verzonden op 24 februari 
2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
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
• Wytsmaweg 1, het plaatsen van een 

kleine windmolen met een ashoogte van 
15 meter.

n Dokkum
• Pier Prinslaan 1, het tijdelijk lozen 

van het grondwater ten behoeve 
van de keuring van de ondergrondse 
brandstoftanks.

Melding gesloten bodemenergie-
systemen
n Westergeest
• Eelke Meinertswei 33, het realiseren van 

een gesloten bodemenergiesysteem.

(*) 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



 
FERKIEZINGSDEBATTEN

Ga naar www.noardeast-fryslân.nl/afvalkalender

 

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

gratis demo workshop 
circulair ondernemen

16 MAART
15.00 - 

17.00 UUR

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.

 Bijlages  gemeenteraadsverkiezingen
                                                  alle informatie op een rij 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 
16 maart 2022 wordt er een aantal debatten gehouden. 

Vrijdag 4 maart, 19.30 uur

Debat MFA De Ynset Holwert 
Locatie: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd 
Debatleider: René Koster

Maandag 7 maart, 20.00 uur

Debat dorpenfederatie
Locatie: De Schans - Zijlstraat 2, 9853 PH Munnekezijl
Debatleider: René Koster

Vrijdag 11 maart, 20.00 uur, 

Slotdebat Noardeast-Fryslân
De IJsherberg, Harddraversdijk 1 9101 XA Dokkum
Debatleider: Roelof Lousma

Iedereen is welkom om de debatten bij te wonen
De debatten zijn ook live te volgen op RTV-NOF, digitaal TV 
kanaal 20 by Kabelnoord, TV kanaal 1494 by KPN en TV kanaal 43 
by Ziggo en de stream op www.rtvnof.nl en Facebook en YouTube 
van RTV NOF.

SNEL WETEN WELKE KANSEN CIRCULAIR ONTWERPEN 
BIEDT VOOR JOUW BEDRIJF?
Circulair ondernemen biedt bedrijven kansen en de mogelijkheid om zorgvul-
diger met grondstoffen en materialen om te gaan. Waar heb je ecologisch of 
economisch waardeverlies? Hoe ontwerp je circulaire producten en wat zijn 
circulaire businessmodellen? In deze workshop word je uitgedaagd anders te 
kijken. De workshop is voor bedrijven in de voedselverwerkende keten. 

DEMO 16 MAART
Snel weten of het wat voor jouw bedrijf is? Volg de gratis demo!

AANMELDEN EN INFORMATIE
Om u aan te melden en meer informatie kijkt op: 

circulairfriesland.frl/circo-demo
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Als u naar het stembureau gaat heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.
Met de stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente. 

Stemmen met een stempas 
Bij verkiezingen krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, maximaal 14 dagen voor de 
verkiezingsdag een persoonlijke stempas thuis. Uw stempas is voor het stembureau 
het bewijs dat u nog niet in een ander stemlokaal heeft gestemd.

Geen stempas ontvangen of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de 
gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. 
Het mondelinge of schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 vóór 
17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. 

WAT NEEMT U MEE NAAR HET STEMBUREAU?

IEMAND MACHTIGEN OM TE STEMMEN

Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte? 
Machtig dan een andere kiezer. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die 
wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen mag maximaal 
2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen samen met de eigen stem 
uitgebracht worden.

Onderhandse volmacht 
Om een machtiging te geven, gebruikt de kiezer het gedeelte van de stempas 
(achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De 
kiezer moet de gegevens invullen en samen met de gemachtigde moet deze 
worden ondertekend. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan 
een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Bij het stemmen moet de gemach-
tigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag 
op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan 
bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op 
smartphone of tablet tonen. 

Schriftelijke volmacht 
U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigings-
formulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Om een schriftelijke volmacht aan 
te vragen, stuurt de kiezer een machtigingsformulier naar de gemeente waar de 
kiezer op de dag van kandidaatstelling woont. Het machtigingsformulier moet 
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen 
en is te verkrijgen bij de gemeente. 
De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. 
De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembu-
reau. U hoeft geen kopie identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan 
uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Meer informatie over volmacht vindt u op: 
www.noardeast-fryslan.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

   

Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Heeft u klachten die horen bij corona? Ga dan niet naar het stembureau. Vraag 
iemand anders voor u te stemmen. Op deze pagina staat hoe het werkt.

Om te kunnen stemmen heeft u onlangs een stempas ontvangen. Zonder stempas 
kunt u niet stemmen. U vindt op deze pagina meer informatie over de verkiezingen 
in Noardeast-Fryslân. Meer informatie vindt u ook op: www.elkestemtelt.nl  en 
www.noardeast-fryslan.nl.

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ
 

VERVROEGD STEMMEN

Op woensdag 16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.  
U kunt op maandag 14 of dinsdag 15 maart eerder stemmen. Dit kan in de  
volgende stembureaus en op het mobiele stembureau die door de gemeente rijdt: 

• Gemeentehuis Dokkum  
Koningstraat 13, Dokkum

• Gemeentehuis Kollum  
van Limburg Stirumweg 18, Kollum

• Gemeentehuis Ferwert  
Hegebeintumerdyk 2, Ferwert

• MFA De Dobbe   
Mûnebuorren 11 A, Anjum

• Mobiel stembureu, kijk op de volgende pagina voor het overzicht hoe laat 
en waar de mobiele stembus op 14 en 15 maart staat.

De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 tot 
’s avonds 21.00 uur. Het mobiele stembureau is afhankelijk van de locatie. 

 
EXPERIMENT CENTRAAL TELLEN

De gemeente Noardeast-Fryslân neemt op 17 maart 2022 deel aan het experiment 
centrale stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op de verkiezingsavond, woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur, worden het aantal 
stemmen per lijst van de verkiezingen in de gemeente Noardeast-Fryslân geteld en 
deze voorlopige uitslag wordt openbaar gemaakt. 

Op donderdag 17 maart 2022 vanaf 08.30 uur worden de stemmen op kandidaat-
niveau (voorkeurstemmen) geteld op de centrale tellocatie. Deze is gevestigd in de 

sporthal “De Doelstien”, Woudweg 142, 9101 VP, Dokkum. Zowel de telling en de 
bekendmaking van de uitslag zijn openbaar. 

De uitslag van de verkiezingen wordt aansluitend aan de centrale stemopneming 
door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt en gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. 

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân

 

Op woensdag 16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt op 
maandag 14 of dinsdag 15 maart eerder stemmen. 

Op woensdag 16 maart worden het aantal stemmen per lijst geteld. Alleen de 
stemmen van de vervroegd stembureaus die op 14 en 15 maart geopend zijn 
worden geteld. Dit gebeurt vanaf 08.30 uur in het gemeentehuis van Dokkum. ’s 
Avonds na 21.00 uur wordt de voorlopige uitslag in de Raadszaal in het gemeen-
tehuis van Dokkum bekend gemaakt. Zowel de telling en de bekendmaking van de 
uitslag zijn openbaar. Op donderdag 17 maart worden de stemmen op kandidaat-
niveau (voorkeurstemmen) geteld in “De Doelstien” in Dokkum.

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân

TELLEN VAN DE STEMMEN VAN DE 
VERVROEGD STEMBUREAUS 
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In de gemeente Noardeast-Fryslân kunt u in totaal in 45 stembureaus stemmen. U vindt 
hieronder een overzicht. De stembureaus zijn open van 7.30 -21.00 uur. Na 21.00 uur kunt 
u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau die voor u het 
dichtstbij is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Noardeast-Fryslân stemmen.  Ook 
kunt u zien welke stembureaus open zijn op 14 en 15 maart voor het vervroegd stemmen.

STEMBUREAUS IN NOARDEAST-FRYSLÂN

MAANDAG 14 MAART

Tuincentrum de Triemen,  
De Triemen 5 A  Triemen 12.00 - 14.00 uur

Dorpshuis De Warf, Molenfenne 4 Warfstermolen 15.00 - 17.00 uur

Voormalige Ringobar, Kleasterwei 6 Veenklooster 18.00 - 20.00 uur

DINSDAG 15 MAART 2022

Petruskerk, Noardermieddijk 3 Lichtaard 12.00 - 14.00 uur

Kennis-en informatiecentrum 
De Terp, Pypkedyk 4  Hegebeintum 15.00 - 17.00 uur

Dorpshuis Eldorado, De Buorren 1 Wanswert 18.00 - 20.00 uur

 

WOENSDAG 16 MAART 2022

Busstation Dokkum, Stationsweg 15 Dokkum 07.00 - 09.00 uur

Friese Poort Dokkum,  
Birdaarderstraatweg 125 Dokkum 10.00 - 13.00 uur

Doarpshuis It Tiksel , 
Wierumerwei 1  Hantumhuizen 14.00 - 16.00 uur  

Naam stembureau Straat / huisnummer Plaats Geopend 

Gemeentehuis Dokkum Koningstraat 13 Dokkum 14, 15 en 16 maart 

Rehoboth Gemeente Hantumerweg 38 Dokkum 16 maart 

Chr. Geref. Kerk de Oase Stationsweg 39 Dokkum 16 maart 

Gymzaal de Ljurk Ljurk 2 Dokkum 16 maart 

De Fontein Op de Keppels 3 Dokkum 16 maart 

Sporthal de Doelstien Woudweg 142 Dokkum 16 maart 

Groen van Prinsterer Van Kleffensstraat 5 Dokkum 16 maart 

Sportzaal Kapellaan Kapellaan 1 Dokkum 16 maart

De Doelstien 2 Woudweg 142 Dokkum 16 maart

MFA de Dobbe Mounebuorren 11 Anjum 14, 15 en 16 maart 

Dorpshuis De Nije Pôle Van Kleffenswei 6 A Raard 16 maart 

Dorpshuis De Terpring Roasterwei 6 Brantgum 16 maart 

Dorpshuis De Jister Stienfeksterwei 2 A Ee 16 maart 

Dorpshuis It Dykshûs Lytse Wei 2 A Engwierum 16 maart 

Dorpshuis d' Ald Skoalle Tsjerkestrjitte 4 Hantum 16 maart 

't Sintrum Elbasterwei 1 A Holwerd 16 maart

Lokaal De Gearkomst Doarpsstrjitte 16 Lioessens 16 maart 

De Schakel Balthasar Bekkerstrjitte 
27

Metslawier 16 maart 

Lokaal De Wynroas Seewei 40 Moddergat 16 maart 

De Stikel Achterwei 1 Morra 16 maart 

Dorpshuis De Nespel Ids de Beerstrjitte 1 A Nes 16 maart 

Nij Sion Bornensisstrjitte 4 Niawier 16 maart 

Dorpshuis De Terp Doktersfiif 22 Oosternijkerk 16 maart 

Dorpshuis Tunawerth Aldbuorren 13 Ternaard 16 maart 

Dorpshuis De Pipenâle Master Sinnemastrjitte 9 Wierum 16 maart 

Gemeentehuis Kollum van Limburg Stirumweg 
18

Kollum 14, 15 en 16 maart 

De Colle Gerrit Bleekerstraat 3 Kollum 16 maart 

Pro Rege Kollum Oostenburgstraat 3 Kollum 16 maart 

Dorpshuis 't Trefpunt 
Kollumerpomp

Foijingaweg 15 E Kollumerpomp 16 maart 

M.F.C. Hústerwâld de Wygeast 14 Oudwoude 16 maart 

M.F.C. De Tredder Eelke Meinertswei 33 Westergeest 16 maart 

Dorpshuis  
De Trije Doarpen

Foarwei 116 Kollumerzwaag 16 maart 

Baptistengemeente  
'De Thuishaven'

Skoallestrjitte 28 Kollumerzwaag 16 maart 

Dorpshuis De Bosk  
Zwagerbosch

Boskwei 10 Zwagerbosch 16 maart 

Dorpshuis Toutenburg Meihuizenstraat 2 Burum 16 maart 

Dorpshuis De Schans Zijlstraat 2 Munnekezijl 16 maart 

Gemeentehuis Ferwert Hegebeintumerdyk 2 Ferwert 14, 15 en 16 maart 

Doarpshûs De Nije Tille Ringweg 21 Marrum 16 maart 

MFC It Trefpunt De Singel 7 Hallum 16 maart 

Offingaburg Offingaburg 1 Hallum 16 maart 

MFC Het Spectrum Schoolstraat 12 Burdaard 16 maart 

MFC Fjildsicht Farrewei 22 A Blije 16 maart 

Doarpshûs De Fjouwer Jannumerwei 4 Reitsum 16 maart

Dorpshuis De Tarin Heechswei 1 B Oostrum 16 maart

Dit jaar rijdt er ook een mobiel stembureau in de vorm van een bus door de 
gemeente. Dit mobiele stembureau heeft aangepaste tijden. 

De route is als volgt: 

MOBIELE STEMBUREAUS
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