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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 16 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 omgevingsvergun-
ning
n Dokkum
• Talmastraat 1, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 2 
maart 2022).

• Wylster 36, het plaatsen van nieuwe 
gevelbekleding en kozijnen (aanvraag is 
ontvangen op 3 maart 2022).

• Noorderbolwerk 4, het afsluiten van 
de huisaansluiting gas (aanvraag is 
ontvangen op 3 maart 2022). 

• sluis ‘Ooster Verlaat’, het realiseren van 
4 bewegingswerken ten behoeve van het 
handmatig openen sluisdeuren (aanvraag 
is ontvangen op 7 maart 2022). 

n Hallum
• It Pypke 25, het vergroten van de woning 

(aanvraag is ontvangen op 2 maart 2022).
• Hoge Herenweg 27, het verbouwen van 

de woning (aanvraag is ontvangen op 2 
maart 2022).

n Kollum
• Voorstraat 152, het aanleggen van een 

uitrit (aanvraag is ontvangen op 2 maart 
2022).

• Zwanebloem 2, het bouwen van een 
schuur met overkapping (aanvraag is 
ontvangen op 6 maart 2022). 

n Kollumerpomp
• Meester Visserstraat 8, het uitbreiden 

van de woning (aanvraag is ontvangen op 
2 maart 2022).

n Ternaard
• De Groedse 3, het brandveilig in gebruik 

nemen van het pand (aanvraag is 
ontvangen op 1 maart 2022).

n Warfstermolen
• Gruytsweg 34, het vervangen van de 

kozijnen (aanvraag is ontvangen op 3 
maart 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 Ferwert
• nabij Zeedijk 13 A, het vervangen van de 

huidige vakwerkmast voor een nieuwe 
vakwerkmast.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• Skeanewei 16, het realiseren van een 

winkel (besluit is verzonden op 8 maart 
2022).

n Burdaard
• Steenendamsterweg 8, het verbouwen 

van de woning (besluit is verzonden op 9 
maart 2022).

n Ferwert
• Ljouwerterdyk 11, het realiseren van een 

nieuwe aansluiting (besluit is verzonden 
op 8 maart 2022).

• Johannes Wildeboerstraat 2, het 
vergroten van de woning (besluit is 
verzonden op 10 maart 2022).

n Kollum
• Clantweg 1 H,  het vestigen van een 

CrossFit Box (besluit is verzonden op 7 
maart 2022).

• Voorstraat 92, het wijzigen van de 
voorgevel (besluit is verzonden op 8 
maart 2022).

• Rijdstraat 2, het wijzigen van de 
westgevel (besluit is verzonden op 10 
maart 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) omgevingsver-
gunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Hallum
• Kelnersweg 8,  het actualiseren van de 

vergunning  (besluit is verzonden op 16 
maart 2022).

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

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

Ontvangen aanvraag exploitatievergun-
ning 
n Holwerd
• It Keechje 5, het exploiteren van 

een restaurant en terras (aanvraag is 
ontvangen op 1 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Dokkum
• Op de Markt, Bargemerk en 

Druivenstraatje, het organiseren van de 
kunstmarkt Atelier Dokkum op 22 juli 
2022 (aanvraag is ontvangen op 2 maart 
2022).

• in de binnenstad, het organiseren van 

Jaarmarkt 2022 op 5 augustus 2022 
(aanvraag is ontvangen 2 maart 2022).

• binnenstad, het organiseren van 
Koningsdag op 27 april 2022 en 
Bevrijdingsdag op 5 mei 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 7 maart 2022)

n Kollum
• Adje Lambertszlaan 1, het organiseren 

van een 100-jarig jubileumfeest op 10 en 
11 juni 2022 (aanvraag is ontvangen op 2 
maart 2022).

n Kollumerpomp
• aan de Soensterdijk, het organiseren van 

de herdenking op 4 mei 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 2 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? 
Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum e.o.
• het organiseren van de 64ste editie van 

de avondvierdaagse op 13, 14, 15 en 
16 juni 2022 (besluit is verzonden op 9 
maart 2022).

n Dokkum
• Bonifatiuskapel (Bronlaan) tot 

Noorderdwinger (Noorderbolwerk), het 
organiseren van dodenherdenking op 4 
mei, jaarlijks van 19.00 uur tot 20.30 uur 
(besluit is verzonden op 9 maart 2022).

n Kollumerpomp
• aan de Soensterdijk, het organiseren van 

de herdenking op 4 mei 2022 van 19.00 
tot 20.30 uur (besluit is verzonden op 9 
maart 2022).

n Oudwoude
• de Simmerwei 7, het houden van het 

jongeren iepenloftspul Peer Gynt op 
24,25 en 26 juni en 1,2 en 3 juli 2022 
(besluit is verzonden op 9 maart 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 Hallum
• Jouwsmabuorren 6, een mestzak van 

1000 m3 en 625 m2 plaatsen. 
n Holwerd
• Ternaarderdyk 2 A, het demonteren van 

een windmolen.

Ontvangen melding incidentele festivi-
teit
n Dokkum
• Allert Jacob van der Poortstraat 1 (Café 

De Lantaarn), het hebben van live muziek 
op 18 maart 2022 van 21.00 tot 2.00 
uur).

(*) 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 16 maart 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 belanghebbende 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 bel-
len. Dit kan via het telefoonnummer  
(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



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.

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU 
BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING

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

• Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur zal in een openbare zitting de 
definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt 
worden. 

• Dit vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis Kollum, Van Limburg 
Stirumweg 18, 9290 AA Kollum. 

• De bijeenkomst is ook live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV 
kanaal 20 bij Kabelnoord,TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo, 
streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.
nl.

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

De voorzitter voornoemd,
J.G. Kramer

21 MAART
10.00 UUR

16 maart 2022

 VERKEERSBESLUITEN VOOR PARKEER
PLAATSEN LADEN ELEKTRISCHE AUTO’S  

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân heeft in de 
vergadering van 1 maart 2022 verkeersbesluiten vastgesteld voor parkeerplaatsen 
alleen voor het laden van elektrische auto’s. Het gaat om locaties ter hoogte van de 
volgende adressen:
• Gysbert Japicxstrjitte 2 in Kollum.
• Oan ‘e Kamp 5 in Wânswert.
• De Fiver 2 in Oosternijkerk.

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 CO

2
 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, telefoonnummer (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.nl. 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. 

 

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart wordt in de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel een compostactie georganiseerd
De gemeente heeft een mooie voorraad compost besteld, aangezien de belangstel-
ling altijd enorm is voor de compostactie. Op drie locaties ligt er straks 240 ton 
compost klaar om uitgedeeld en opgeschept te worden. De gemeente organiseert 
de jaarlijkse compostactie om de inwoners te bedanken voor het gescheiden aanle-
veren van het GFT-afval.

Compost
Compost is een waardevol product dat veel wordt gebruikt in tuinaarde, in sier- en 
moestuinen en in land- en tuinbouw. Het houdt de bodem vruchtbaar en gezond. 
Het gebruik van compost zorgt voor minder CO

2
 in de lucht en minder gebruik van 

kunstmest. Het organische product compost wordt gemaakt van gft. En het gaat 
om grote hoeveelheden: in Nederland wordt ieder jaar zo’n 1,5 miljoen ton gft ge-
scheiden ingezameld. Dit zijn ongeveer 50.000 vrachtwagencombinaties vol. 
 
GFT-afval scheiden
Het is belangrijk dat GFT-afval goed gescheiden wordt. Dit is namelijk een vermin-
dering van de hoeveelheid restafval. Er hoeft minder afval verbrand te worden door 
het gescheiden aanbieden in de groene container. Daarnaast kan dit afval goed ver-
werkt worden tot hoogwaardig compost. De compost kan gratis opgehaald worden 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart (op = op). Er komt nog ongeveer 30% van het 
GFT-afval nog in de grijze container. Dit is zonde! Ook keukenafval kan prima ge-
composteerd worden. Houd dit daarom altijd apart. Eventueel kunt u gebruik maken 
van een biobakje op uw aanrecht. 

Locaties
•  Gemeenteterrein Birdaarderstraatweg 86 Dokkum 

Vrijdag 25 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 26 maart van 9.00-13.00 uur.
•  Milieustraat Kollum vanaf vrijdag 25 maart 

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur  
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.

•  Milieustraat Ferwert vanaf vrijdag 25 maart 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur  
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Voor alle locaties geldt: op=op.

GRATIS COMPOST 
VOOR INWONERS GEMEENTE

  

MOANDEI 28 MAART 2022
It Beslút (Ofskiedsried)
Tiidstip  :   19.30 oere
Ûnderwerp :   De ried nimt u.o. besluten oer: 
      -  Rechtmatigheid raadsverkiezingen + toelaten leden nieuwe raad 

Noardeast-Fryslân
   -  En fierders stiet dizze gearkomste yn it teken fan it ôfskie fan 

riedsleden fan de gemeenteried Noardeast-Fryslân.  

WOANSDEI 30 MAART 2022 
It Beslút (Ynstallaasjeried)
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerp :   Dizze gearkomste stiet yn in it teken fan de ynstallaasje fan de 

leden fan de nije ried Noardeast-Fryslân.

TONGERSDEI 31 MAART 2022
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Ûnderwerpen :   De ûnderwerpen foar dizze gearkomste binne noch net bekend.  

 

RIEDSFERGADERINGEN  
28, 30 en 31 maart 2022

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.


