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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 9 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
• De Singel 10 A, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op  
1 maart 2022).

• Grote Siege 44, het uitbreiden van de 
recreatiewoning (aanvraag is ontvangen 
22 februari 2022).

n Buitendijks ter hoogte van Zeedijk  
    Ferwert-Blije en Zeedijk Paesens
• het ontwikkelen van de natuur en 

verbeteren van de vee veiligheid 
(aanvraag is ontvangen op 22 februari 
2022).

n Dokkum
• Woudweg 1 en 3 te Dokkum, het 

brandveilig in gebruik nemen van het 
pand (aanvraag is ontvangen op  
22 februari 2022).

• nabij de Fugellânsbrêge, het aanleggen 
van een fietspad (aanvraag is ontvangen 
op 23 februari 2022).

• Halvemaanspoort 23, het verbeteren 
van de toegankelijkheid (aanvraag is 
ontvangen op 28 februari 2022).

n Ferwert
• Ljouwerterdyk 11, langs de N357, het 

realiseren van een nieuwe aansluiting in 
een weideput door middel van persing 
onder het fietspad door (aanvraag is 
ontvangen op 22 februari 2022).

n Hantumeruitburen
• Jagtlustwei 3, het bouwen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op 25 
februari 2022).

n Kollum
• W H van Heemstraweg 7, het uitbreiden 

van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 23 februari 2022).

n Kollumerzwaag
• Ymkershôf 10, het tijdelijk plaatsen 

van een mantelzorgwoning (aanvraag is 
ontvangen op 27 februari 2022).

n Ternaard
• Nesserwei 5, het uitbreiden van de 

loodsen (aanvraag is ontvangen op  
24 februari 2022).

n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 1, het 

brandveilig in gebruik nemen van het 
pand (aanvraag is ontvangen op 24 
februari 2022).

n Wierum
• Ternaarderwei 9, het plaatsen van stalen 

liggers (aanvraag is ontvangen op 28 
februari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 6 
weken. Het betreft de aanvraag:
n Marrum
• Nieuweweg 19, het plaatsen van een 

chemische luchtwasser (bestaande hal) 
en een gebouw over de vaste mestinvoer 
(brief verlenging is verstuurd op  
28 februari 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• Esumasyl 3, het uitoefenen van een 

Bêd & Brochje en het bouwen van een 
stallingsruimte voor vee  (besluit is 
verzonden op 28 februari 2022).

n Dokkum
• Oostergoweg 1 C 001 t/m 008, het 

bouwen van een bedrijfsgebouw met 
acht units (besluit is verzonden op 1 
maart 202).

n Hantum
• Master Beymastrjitte 8, het bouwen van 

een woning (besluit is verzonden op  
1 maart 2022).

n Lichtaard
• Noardermieddyk 3, het plaatsen van een 

nieuw kozijn als scheidingswand (besluit 
is verzonden op 3 maart 2022).

n Oostrum
• Tichelwei 32 P, het realiseren van twee 

recreatiepods voor recreatieve verhuur 
(besluit is verzonden op 3 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.

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat bete-
kent dat je zonder een omgevingsvergun-
ning de werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Anjum
• Alddyk 22, het plaatsen van een pui.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda 

is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl.

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n Dokkum
• aan de Oranjewal nabij de Anjelierstraat, 

het aanvragen van een parkeerplaats 
gehandicapten (besluit is verzonden op 
4 maart 2022).

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

Verleende exploitatievergunning
n Dokkum
• Zuiderschans 14, het exploiteren van 

een horecabedrijf (besluit is verzonden 
op 1 maart 2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Dokkum
• Bonifatiuskapel (Bronlaan) tot 

Noorderdwinger (Noorderbolwerk), het 
organiseren van de herdenking op 4 mei, 
jaarlijks van 19 tot 20.30 uur (aanvraag 
is ontvangen op 22 februari 2022).

n Oudwoude
• Simmerwei 7, het organiseren van 

theatervoorstelling Peer Gynt op 24, 
25 en 26 juni en 1, 2 en 3 juli 2022 
(aanvraag is ontvangen op 24 februari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Burdaard
• aan het Sportpaad, het houden van een 

dorpsfeest in een tent van 27 tot en met 
30 april 2022 (besluit is verzonden op  
1 maart 2022).

n Dokkum
• parkeerterrein Kalkhúsplein, achter 

Dongeradyk 67, het organiseren van een 
besloten circusvoorstelling voor cliënten 
van Dongeraheem op 18 juni 2022 
(besluit is verzonden op 4 maart 2022).

n Ferwert
• aan de Stelling, het houden van de 

nacht(en) van Ferwert op 6 en 7 mei 
2022 van 19.00 uur tot 2.00 uur (besluit 
is verzonden op 3 maart 2022).

n Kollum
• in de Van der Bij sporthal, het houden 

van de voorstelling Herinneren, 
Herdenken en Bevrijding 77 jaar Kollum 
op 7 mei 2022 van 15.30 uur tot 17.30 
(besluit is verleend op 28 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 Hallum
• Doniaweg 43 A, het wijzigen van het 

ventilatiesysteem

n Marrum
• De Gersikkers 3, het oprichten van een 

inrichting voor handel en opslag van 
intern transport

(*) 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



UITNODIGING UITSLAGENAVOND  
16 MAART 2022
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 
Noardeast-Fryslân. Met als hoogtepunt op 16 maart de uitslagenavond. Een 
spannend moment voor velen. De gemeente nodigt alle inwoners van harte 
uit om de uitslagenavond bij te wonen. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom 
in De IJsherberg in Dokkum. Op een groot scherm worden de uitslagen van de 
verschillende stembureaus getoond. 

LOCATIE
De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

De uitslagen zijn ook live te volgen op RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij 
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.

 
VERTRAAGDE VERZENDING AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN/WOZ BESCHIKKING 2022
College vraagt raad om belastingtarief OZB 2022 te verlagen

De gemiddelde WOZ-waarde stijgt in Noardeast-
Fryslân zo flink dat het belasting-tarief aangepast 
moet worden, vindt het college van Noardeast-Fryslân. 
Door ontwikkelingen op de markt zijn de WOZ-
waarden hoger dan verwacht. 
 
De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van onroerende-
zaakbelastingen (ozb) die je moet betalen als je 
eigenaar bent van een woning. Om te voorkomen dat 
de flinke waardestijging zorgt voor hogere belastingen, 
vraagt het college de raad om het OZB-tarief te 
verlagen. 
 
Het college stelt voor om de belastingopbrengst uit 
de OZB gelijk te houden
Als de gemeenteraad het belastingtarief niet aanpast, 
ontvangt de gemeente meer inkomsten dan in de 
begroting staat. Om de OZB-opbrengsten gelijk te 
houden, moet het belastingtarief naar beneden. Zodat 
inwoners niet extra OZB gaan betalen.
 
De gemeenteraad beslist
De gemeenteraad stelt de belastingtarieven vast. Het 
voorstel van het college staat naar verwachting voor 
13 april op de agenda van de raad. Dit betekent dat het 
nieuwe belastingtarief na de verkiezingen bekend is. 

De ozb-aanslag ligt eind april op de mat
Dit is twee maanden later dan anders. De vertraging 
komt ook omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden 
bekend zijn. De gemeente is vanaf dit jaar verplicht 
om de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij 
de nieuwe berekening wordt er gekeken naar de 
gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van 
woningen.

Uw Gemeentelijke belastingaanslag over 2022 
digitaal ontvangen?
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen 
vanaf 2022 ook digitaal ontvangen. U krijgt uw 
aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de 
Berichtenbox. U ontvangt de aanslag dan niet meer 
via de post. Uw Berichtenbox is toegankelijk via 
mijnoverheid.nl. MijnOverheid is uw persoonlijke 
website voor overheidszaken. U kunt hier met uw 
DigiD inloggen en zien hoe u bent geregistreerd bij 
de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid 
ontvangen en overzicht houden op uw zaken met de 
overheid.
 
Als u ervoor kiest om de aanslag gemeentelijke 
belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt 

u per mail een melding dat er een bericht in uw 
Berichtenbox staat. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw 
e-mailadres bekend is! U ontvangt de aanslag dan niet 
meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale 
dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te  
ontvangen?
U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd
Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke 
overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten 
bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente 
Noardeast-Fryslân digitaal post wilt ontvangen. 
Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt 
ontvangen goed in uw account staat. 

U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet 
geactiveerd
Ga naar de website mijnoverheid.nl  Activeer met uw 
DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat 
moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch 
toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt 
zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie 
wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u 
meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

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.

 Bijlagen  gemeenteraadsverkiezingen
                                                  alle informatie op een rij 

gratis 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 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

 

Op donderdag 17 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

 
BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP  
VAN GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende 
groenstroken te verkopen:
• Gerbrandastrjitte 2 in Ferwert, kadastrale gemeente Ferwert, sectie A,  

nummer 3728 (ged).
• Kleasterwei 14 in Ferwert, kadastrale gemeente Ferwert, sectie A,  

nummer 3726.
• Nabij Hegebeintumerdyk 35 in Ferwert, kadastrale gemeente Ferwert,  

sectie A, nummer 3729.
• Hoofdweg in Burdaard, kadastrale gemeente Blija, sectie L, nummer 1954 en 

1953 (ged).
• Bernardlaan 44 in Kollum, kadastrale gemeente Kollum, sectie D,  

nummer 2334 (ged).

De gemeente wacht 20 dagen na publicatie, voordat er een koopovereenkomst 
wordt gesloten. Als u ook belangstelling heeft, dan kunt u dat binnen deze periode 
aangeven. Als er meerdere kandidaten zijn, dan wordt de koper geselecteerd door 
de gemeente. Hiervoor worden objectieve, toetsbare en redelijke criteria gebruikt. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vastgoed en 
Grondzaken via (0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

16 MAART
VANAF 

21.00 UUR



gemeenteraadsVerkiezingen 
2022  Alle informatie op een rij voor de verkiezingen op 14, 15, 16 maart 2022

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 8.30 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 wor-
den geteld. Dit gebeurt vanaf 8.30 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 Wânswert 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

gemeenteraadsVerkiezingen 
2022  Alle informatie op een rij voor de verkiezingen op 14, 15, 16 maart 2022

mobiele �embus

 
SLOTDEBAT 11 MAART

Tussen welke partijen kunt u kiezen? Wat zijn hun standpunten? Wie zijn de 
lijsttrekkers? Hoe komen ze over? Wie debatteert het beste? Wie krijgt uw 
vertrouwen? Om u te helpen een juiste afweging te maken, is het goed om 
alle lijsttrekkers bij elkaar aan tafel te zetten, ze te bevragen en met elkaar 
te laten debatteren over diverse onderwerpen die onze gemeente aangaan. 
En dat gaat nog 1 keer gebeuren voordat we naar de stembus gaan. Op 
vrijdag 11 maart, gaan alle 10 partijen deelnemen aan het slotdebat. U bent 
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Vrijdag 11 maart, 20.00 uur 

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

Iedereen is welkom om het debat bij te wonen
Het debat is 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.

mobiele Stemlocaties 
gemeenteraadsverkiezingen 
op 14, 15, 16 maart

Maandag 14 maart 2022
Triemen 12.00-14.00 uur
Tuincentrum de Triemen  
Adres: De Triemen 5A

Warfstermolen 15.00-17.00 uur
Dorpshuis De Warf 
Adres: Molenfenne 4

Veenklooster 18.00-20.00
Voormalige Ringobar 
Adres: Kleasterwei 6

Woensdag 16 maart 2022
Dokkum 7.00-9.00 uur
Busstation 
Adres: Stationsweg 15

Dokkum 10.00-13.00 uur 
ROC Friese Poort
Adres: Birdaarderstraatweg 125 

Hantumhuizen 14.00-16.00 uur
Doarpshuis It Tiksel 
Adres: Wierumerwei 1

Dinsdag 15 maart 2022
Lichtaard 12.00-14.00 uur
Petruskerk 
Adres: Noardermieddijk 3     

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

Wanswert 18.00-20.00 uur
Dorpshuis Eldorado  
Adres: De Buorren 1

Het mobiele stembureau toert op 14, 15 en 16 maart 
door Noardeast-Fryslân. Vergeet je niet je stempas én 
je ID-bewijs mee te nemen?! 

Triemen
12.00-14.00 uur
De Triemen 5A

Veenklooster
18.00-20.00 uur

Kleasterwei 6

Warstermolen
15.00-17.00 uur
Molenfenne 4

Hegebeintum
15.00-17.00 uur

Pypkedyk 4 lichtaard
12.00-14.00 uur

Noardermieddijk 3   
dokkum

7.00-9.00 uur
Busstation

Stationsweg 15Wanswert
18.00-20.00 uur

De Buorren 1

Hantumhuizen
14.00-16.00 uur
Wierumerwei 1

15

15

15
16

16

16

14

14

14

Breng hier jouw stem uit! 

Stembureau

dokkum
10.00-13.00 uur
ROC Friese Poort

Birdaarderstraatweg 125 
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