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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 13 april 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 28 A, het uitbreiden van het 

aantal camperplaatsen en het realiseren 
van een recreatie appartement (aanvraag 
is ontvangen op 1 april 2022)

n Dokkum
• Leppa 20, het bouwen van een woning 

(aanvraag is ontvangen op 29 maart 
2022).

• Hantumerweg 36, het bouwen van 12 
appartementen en een twee-onder-een-
kap woning (aanvraag is ontvangen op 29 
maart 2022).

• De Woudhorne 14, het verplaatsen van 
de inrit (aanvraag is ontvangen op 30 
maart 2022).

• Spoorstraat 27, het gebruiken van het 
voormalig bedrijfspand ten behoeve van 
wonen (aanvraag is ontvangen op 30 
maart 2022).

• Taling 6, het plaatsen van een balkon op 
de bestaande overkapping (aanvraag is 
ontvangen op 2 april 2022).

n Metslawier
• Singel 5, het verbouwen van de woning 

en plaatsen van een dakkapel (aanvraag 
is ontvangen op 30 maart 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 Ferwert
• Bongaloane 2, het realiseren van 

overdekte uitlopen bij pluimveestallen. 
(brief verlenging is verstuurd op 4 april 
2022).

Van rechtswege verleende omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Oudwoude
• Foarwei 21 29, het bouwen van een 

schuur (legalisatie) (besluit is verzonden 
op 6 april 2022).

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

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• Grote Siege 44, het uitbreiden van de 

recreatiewoning (besluit is verzonden op 
1 april 2022).

n Ferwert
• nabij Zeedijk 13 A, het vervangen 

van de huidige mast voor een nieuwe 

vakwerkmast met antennes (besluit is 
verzonden op 8 april 2022) 

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 20, het plaatsen van een 

dakkapel (besluit is verzonden op 4 april 
2022).

n Ternaard
• Wjuk 22, het realiseren van een 

kleinschalige koffie- en theerustplaats en 
een verkooppunt voor streekproducten 
(besluit is verzonden op 7 april 2022).

n Oudwoude
• Wâlddyk 11, het bouwen van een woning 

en een carport (besluit is verzonden op 6 
april 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 rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen, vragen 
de start van de activiteiten tegen te hou-
den voordat de gemeente een besluit heeft 
genomen over uw bezwaar. Dit heet het 
indienen van een verzoek om een voorlopi-
ge 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 indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening een 
bedrag aan de rechtbank betalen.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Blije
• Farrewei 18, het brandveilig gebruik van 

het gebouw (besluit is verzonden op 12 
april 2022).

n Engwierum
• Fjellingsreed 6, het aanpassen van de 

huidige gebruiksvergunning (besluit is 
verzonden op 12 april 2022).

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

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bijgaande 
aanvraag buiten behandeling te stellen. Dat 
betekent dat de gemeente de aanvragen 
niet verder in behandeling neemt.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Anjum
• Foarstrjitte 18, het voegen van de 

voorgevel in verband met lekkage.

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

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Dokkum
• Bronlaan 12, het organiseren van 

Muziektheater Balthasar op diverse 
data in mei en juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 28 maart 2022).

• het organiseren van Bonifatiusdag op 12 
juni 2022 (aanvraag is ontvangen op 29 
maart 2022).

• Koophandel 10, het organiseren van het 
evenement Fietsen voor Vrede op 24 april 

2022 (aanvraag is ontvangen op 30 maart 
2022).

n Holwerd
• aan It Keechje, Kaatsterrein vvv 

Concordia, het organiseren van het 
Holwerterfeest van 23 tot en met 26 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 30 maart 
2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 116 en Ganzingawei, het 

organiseren van Wandelvierdaagse 
Kollumerzwaag van 9 tot en met 12 mei 
2022 (aanvraag is ontvangen op 31 maart 
2022).

n Ternaard
• vanaf Holwerterdyk 14, het organiseren 

van Walk4Brainsfryslân op 19 juni 2022 
(aanvraag is ontvangen op 30 maart 
2022).

• De Groedse 1, het organiseren van een 
herdenking op 4 mei 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 31 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Kollum 
• Adje Lambertszlaan 1, het houden van 

twee feestavonden ter ere van het 100 
jarig jubileum van de KTC Kollum (besluit 
is verzonden op 7 april 2022).

n Metslawier 
• sportveld / feestterrein Roptawei 

tegenover De Oerslach 2 A, het 
organiseren van een klein dorpsfeest 
op 21 mei 2022 van 11.00 tot 1.00 uur 
(besluit is verzonden op 4 april 2022).

n Niawier
• Terpstrjitte 2 (sportterrein), het 

organiseren van een dorpsfeest met 
optocht op 9 juni 2022 tot en met 12 
juni 2022 (besluit is verzonden op 7 april 
2022).

n  Regio Westergeest, Oudwoude en  
Triemen

• Het organiseren van een WAT 
Wandelvierdaagse van 17 tot en met 20 
mei 2022 van 17.00 tot 21.00 uur (besluit 
is verzonden op 5 april 2022).

n Ternaard
• Holwerterdyk 14, het organiseren van 

Walk4Brainsfryslân op 19 juni 2022 
van 1.00 uur tot 8.00 uur. (besluit is 
verzonden op 7 april 2022).

• de Groedse 1, het organiseren van 
dodenherdenking op 4 mei, jaarlijks 
van 19.45 uur tot 20.05 uur (besluit is 
verzonden op 8 april 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 plaatsen van een 

meelsilo

(*) 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 14 april 2022 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 bellen. 
Dit kan via het telefoonnummer  
(088) 36 11 333.

 

CONTACT
  

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 Maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur
 Vrijdag: 8.30-12.00 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  9.00 - 11.00 uur

 n Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 16.30 uur
 Zaterdag 9.00 - 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
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 GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is gesloten op 15 april (Goede Vrijdag) en op 18 april (Tweede 
Paasdag). Ook op woensdag 27 april (Koningsdag) en op donderdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten. De milieustraten zijn geopend op 
Goede Vrijdag en gesloten op Tweede Paasdag. 
 
Calamiteiten buiten openingstijden
Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende 
werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:
• Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het 

volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
• Voor het melden van situaties die gevaar voor mens, dier of leefomgeving 

opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat 
in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75.

• Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact 
opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345.

 LEERLINGENVERVOER 
SCHOOLJAAR 2022-2023

Aanvragen voor 16 mei aanstaande!
Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg? 
Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.
 
Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis- als voortgezet 
onderwijs. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken. 
Informatie daarover kunt u vinden u op de website www.noardeast-fryslan.nl.  

De aanvraag moet dit jaar uiterlijk 16 mei 2022 bij ons binnen zijn.

 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden en 
is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning milieu voor het aspect geurhin-
der. Met minimumafstanden krijgen omwonenden van veehouderijen bescherming 
tegen geurhinder.

In de Wgv zijn minimale afstanden genoemd tussen een veehouderij waar dieren 
worden gehouden en een woning van:

• binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter;
• buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter.

De gemeenteraad kan een verordening geurhinder en veehouderij (geurverordening) 
vaststellen waarin de minimale afstanden tussen veehouderijen en woningen wordt 
vastgesteld op:

• binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;
• buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

De gemeenteraad heeft eerder ook een geurverordening vastgesteld 
Deze is nu ook nog geldig. De geurverordening is geactualiseerd en het concept 
hiervan ligt nu ter inzage. 

Als een (melk-)veehouderij opgenomen is in de geurverordening, gelden de kortere 
minimumafstanden en dat heeft tot gevolg dat er (meer) ruimte is voor mogelijke 
uitbreiding. Dit geldt zowel voor de (melk-)veehouderij als voor het gevoelige object 
(vaak een woning). Deze verordening is niet van toepassing op intensieve veehou-
derijen/ varkenshouderijen/kippenhouderijen. De bestaande vergunningen blijven 
onveranderd van kracht.

Wilt u het ontwerp van de Geurverordening inzien?
Deze is in te zien op www.noardeast-fryslan.nl (zoekwoord: Geurverordening) en ligt 
ook op het gemeentehuis Koningstraat 13 te Dokkum (op afspraak) ter inzage.

Wilt u reageren op het ontwerp van de Geurverordening?
Dit kan van 30 maart 2022 tot en met 10 mei 2022. Dit kan via de mail: kccvergun-
ningen@noardeast-fryslan.nl of via de post: Postbus 13, 9290 AA te Kollum.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met afdeling FTH (team Hanthavenjen) 
via het algemene nummer (0519) 29 88 88.

CONCEPT GEURVERORDENING  
NOARDEAST-FRYSLÂN TER INZAGE

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) 13 51, dagelijks 
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

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

  

WOANSDEI 20 APRIL 
It Poadium 
Tiidstip  : 19.30 oere
Underwerp :  De ried krijt dizze jûn ynformaasje by, fan en oer de Stichting De 

Groen Kunst & Cultuur Dokkum. 
Lokaasje  : By Stichting De Groen Kunst & Cultuur Dokkum.

Wolle jo mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de riedsgriffier, dhr. S.K. 
Dijkstra, (0519) 29 88 77,  s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

TONGERSDEI 21 APRIL
It Petear 
Tiidstip  : 19.30 oere
Underwerp :  De ried is dizze jûn yn Wânswert en krijt dan ynformaasje oer it 

projekt fan de rûnwei Wânswert. 
Lokaasje  : Wânswert.

Wolle jo ynsprekke of mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de adjunkt-
riedsgriffier, frou S. Kooistra, (0519) 29 88 02, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

RIEDSFERGADERINGEN 
20 EN 21 APRIL 2022

Sjoch foar mear ynformaasje op www.riednoardeast-fryslan.nl. 

 
ONTMOETING CULTUURSECTOR 
NOARDEAST-FRYSLÂN

Samen met Keunstwurk en de gemeente Noardeast-Fryslân aan de slag met het 
cultuurplatform Noardeast-Fryslân. Hoe kunnen we elkaar leren kennen, elkaar 
inspireren en sterker maken? Of je nu lid bent van een amateurkunstvereniging, 
kunstenaar, zanger, maker, muziekdocent, theaterspeler bent of nog een andere vorm 
van kunst en cultuur beoefent; iedereen is welkom!

Datum :  woensdag 20 april 
Tijd : 19.30-21.30 uur
Locatie :  De IJsherberg in Dokkum

Aanmelden via: a.stolte@keunstwurk.nl onder vermelding van je naam eventueel 
bijbehorende vereniging, collectief of ander verband.

 BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP
VAN GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN

Het college van B&W is van plan om de volgende groenstroken te verkopen:

• Stichting Dorpscafé Lioessens, Doarpstrjitte 20 in Lioessens, kadastrale 
gemeente Anjum, sectie F, nummer 53 (ged) circa 135 m2.

De gemeente neemt een wachttijd van 20 dagen in acht voordat er een koop-
overeenkomst wordt gesloten. In deze periode is er de mogelijkheid om gemotiveerd 
aan te geven dat er belangstelling bestaat voor de bovenstaande onroerende zaken. 
Mochten zich meerdere gegadigden hebben gemeld dan wordt door de gemeente 
een objectieve, toetsbare en redelijke criteria gehanteerd alvorens de koper wordt 
geselecteerd. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Vastgoed en 
Grondzaken, via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-
fryslan.nl.



13 april 2022

 

Heeft u een bezoek gebracht aan de balie in het gemeentehuis?
Vanaf april vragen wij u hoe u dat bezoek heeft ervaren. Werd u 
bijvoorbeeld goed geholpen met uw vragen?  Dit doen wij om onze 
dienstverlening verder te verbeteren en klantgerichter te maken. 
Helpt u ons daarbij?

U ontvangt een email
Na uw bezoek aan één van de balies van de gemeente, ontvangt u 
een mail. In deze mail vragen wij u kort wat u van onze dienstverle-
ning vindt. U kunt uw ervaringen met ons delen. Als er zaken beter 
kunnen maar ook als u tevreden bent, laat het ons dan weten! Op 
deze manier helpt u ons om onze dienstverlening daar waar nodig te 
verbeteren.

U KUNT ONS HELPEN. UW MENING TELT!

TRAINING 
Blijf bij in het verkeer door mee te doen aan één van de rijvaardigheids-
trainingen! De training bestaat uit: een adviesrit in eigen auto met rij-instructeur, 
opfrissen van de verkeerstheorie en een workshop ogen– en reactietest.  

MEEDOEN? 
Geef u op via: 06—13 76 65 66 of E.Feddema@noardeast-fryslan.nl 
U kunt zich ook opgeven met behulp van onderstaande bon.  
Graag bij opgave vermelden naar welke training u komt.  

RIJVAARDIGHEIDS- 

Di. 31 mei 2022 Dokkum De IJsherberg 09.00 - 12.00 uur 

Do. 2 juni 2022 Surhuisterveen De Lantearne 09.00 - 12.00 uur 

  
OPGAVEBON 

Ik geef mij op voor onderstaande Rijvaardigheidstraining: 

31 mei Dokkum                             2 juni Surhuisterveen 

Naam ………………………………………………………………………………………………………………... 

Straat ………………………………………………. Postcode + Plaats …………………………………. 

Tel. nr. ……………………………………………… E-mailadres ………………………………………….. 

Deze bon  graag opsturen naar:  Ellie Feddema, Dokkumerloane 8, 9113 AN  Walterswald  

“Ik vond deze training een groot succes. Deskundige en opgewekte voorlichting over 
nieuwe ontwikkelingen in het verkeer. De rit met de instructeur leverde                 

inderdaad verbeterpunten op.” 

^                  ^


