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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 30 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 Blije
• Voorstraat 14, het verbouwen van het 

monument (aanvraag is ontvangen op 18 
maart 2022).

n Dokkum
• Zuiderschans 14, het vervangen van de 

reclame uitingen (aanvraag is ontvangen 
op 16 maart 2022).

• Hogepol 14 en Parksteeg 1 A, het 
verbouwen van de panden tot een 
woning met B&B (aanvraag is ontvangen 
op 17 maart 2022).

• Westerbolwerk 16, het plaatsen van 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
21 maart 2022).

n Ferwert
• Camminghastrjitte 19, het renoveren van 

het dak (aanvraag is ontvangen op 16 
maart 2022).

n Kollumerzwaag
• perceel achter Blankenstrjitte 36, het 

aanleggen van een uitrit (aanvraag is 
ontvangen op 18 maart 2022).

n Niawier
• De Singel 13, het vervangen van de aan- 

en bijgebouwen en overkappingen voor 
nieuwbouw (aanvraag is ontvangen op 17 
maart 2022).

n Wierum
• Pastorijstrjitte 1, het aanpassen van 

brandwerende scheidingen en het 
toevoegen van een stuk verdiepingsvloer 
(aanvraag is ontvangen op 18 maart 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
De gemeente is van plan om een omge-
vingsvergunning (uitgebreid) te verlenen. 
De vergunning is aangevraagd voor
n Ternaard
• De Groedse 3, het brandveilig in gebruik 

nemen van het pand (ontwerpbesluit is 
verzonden op 30 maart 2022).

Wilt u reageren op de vergunning die de 
gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van 
plan is te verlenen is vastgelegd in het 
ontwerpbesluit. U kunt tot 6 weken na 
het verzenden van het ontwerpbesluit 
mondeling of schriftelijk reageren op het 
ontwerpbesluit. Dit heet “het indienen 
van een zienswijze”. In deze periode kunt 
u ook de documenten met informatie over 
het ontwerpbesluit in het gemeentehuis 
bekijken (op afspraak). De gemeente 
bekijkt alle reacties bij het nemen van een 
definitief besluit. Wanneer u niet reageert 
op het ontwerpbesluit, kunt u later ook 
niet reageren op het definitieve besluit.

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 Kollum
• van Eysingalaan 9, het verlengen van 

de dakkapel in noordelijke richting 
(wijzigingsaanvraag) (brief verlenging is 
verstuurd op 25 maart 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Brantgum
• Lytse Buorren 3, het plaatsen van een 

overkapping (besluit is verzonden op 24 
maart 2022).

n Burdaard
• Tolhuis 1, het realiseren van een B&B 

(besluit is verzonden op 21 maart 2022).
n Dokkum
• Halvemaanspoort 23, het verbeteren van 

de toegankelijkheid (besluit is verzonden 
op 22 maart 2022).

• Birdaarderstraatweg 78, het plaatsen 
van een nieuw fietsenhok (besluit is 
verzonden op 23 maart 2022).

• perceel naast Hendoweg 12, het 
realiseren van een uitweg (besluit is 
verzonden op 22 maart 2022).

• Noorderbolwerk 4, het afsluiten van de 
huisaansluiting gas (besluit is verzonden 
op 25 maart 2022).

n Hallum
• Doniaweg 43 A, het plaatsen van 

een meelsilo en bluswatertank met 
pompkamer t.b.v. een sprinklerinstallatie 
(besluit is verzonden op 24 maart 2022).

• Rondweg 28, het realiseren van een 
aanbouw aan de rechterzijgevel (besluit 
is verzonden op 25 maart 2022).

n Kollum
• Voorstraat 152, het aanleggen van een 

uitrit (besluit is verzonden op 23 maart 
2022).

• W H van Heemstraweg 7, het uitbreiden 
van de woning (besluit is verzonden op 
24 maart 2022).

n Lioessens 
• Dyksterwei 2, het dichtzetten van 

de luifel en aanbrengen van een 
overheaddeur in de bestaande loods 
(besluit is verzonden op 23 maart 2022).

n Raard
• Bannerhûs 3, het verplaatsen van de inrit 

(besluit is verzonden op 23 maart 2022).
n Ternaard
• De Groedse 1, het renoveren van de 

woning (legalisatie) (besluit is verzonden 
op 21 maart 2022).

• De Streng 7 en 7 A, het bouwen van een 
woning met loods (besluit is verzonden 
op 23 maart 2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten 
tegenhouden?
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 Holwerd
• Fonteinstrjitte 1, het perceel splitsen in 2 

percelen.

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 Dokkum
• Bronlaan 1, het plaatsen van 

zonnepanelen op het dakvlak van de 
woning 

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 Bonifatiuspolder, ter hoogte 

van nummer 46, het aanwijzen van een 
gehandicapten-parkeerplaats  (besluit is 
verzonden op 25 maart 2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Dokkum
• Woudweg 142, het organiseren van het 

jubileumconcert Joy for People op 8 
oktober 2022 (aanvraag is ontvangen op 
15 maart 2022).

• nabij de Van Kleffensstraat, het 
organiseren van de The Ultimate Solar 
Boat Challenge op 24 en 25 juni 2022 
(aanvraag is ontvangen op 17 maart 
2022).

n Engwierum
• aan de Lytse Wei op het sportveld, het 

organiseren van een dorpsfeest op 25 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 18 maart 
2022).

n  in de regio van Westergeest, Oudwoude 
en De Triemen

• het organiseren van een WAT 
Wandelvierdaagse van 17 mei tot en met 
20 mei 2022 (aanvraag is ontvangen op 
14 maart 2022).

n Niawier
• sportterrein nabij Terpstrjitte 2, het 

organiseren van een dorpsfeest van 9 
juni tot en met 12 juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 13 maart 2022).

n Oosternijkerk
• aan De Buorren, het organiseren van een 

dorpsfeest van 23 juni tot en met 26 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 14 maart 
2022).

n Veenklooster
• in een weiland bij Keningswei 1, 

het organiseren van Pinksterfeest 
Veenklooster op 4, 5 en 6 juni 2022 
(aanvraag is ontvangen op 21 maart 
2022).

n Warfstermolen
• Leegsterweg 11, het organiseren van het 

Dijkstra Toernooi op 24 en 25 juni 2022 
(aanvraag is ontvangen op 21 maart 
2022).

n Westergeest
• tussen Eelke Meinerstwei 20 en 33, 

het organiseren van een stille tocht 
met dodenherdenking op 4 mei 2022 
(aanvraag is 15 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
• Hendoweg 26, het organiseren van 

een Dokwurk open dag op 9 april 2022 
(besluit is verzonden op 23 maart 2022).

• Hellingpad, het organiseren van een 
kermis op het parkeerterrein van 26 
april tot en met 7 mei 2022 (besluit is 
verzonden op 25 maart 2022).

• In de binnenstad, het organiseren van 
Koningsdag op 27 april 2022 van 8 tot 
17 uur (besluit is verzonden op 25 maart 
2022).

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

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
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 KRIJGT U HULP OF ZORG? OF WILT U DIT GAAN AANVRAGEN? 
DAN HEEFT U RECHT OP GRATIS CLIËNTONDERSTEUNING

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te 
beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft 
informatie en advies en kan praktische zaken voor u 
regelen. Bij de gemeente en bij andere instanties. De 
cliëntondersteuner is onafhankelijk en komt op voor 
uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. 
Cliëntondersteuning is gratis.

De cliëntondersteuner kan helpen met:
• uitzoeken waar de problemen zitten;
• kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet 

komen;
• de juiste hulp regelen;
• verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
• bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Op de website van de gemeente vindt u meer 
informatie 
Gebruik op de homepage www.noardeast-fryslan.nl de 
zoekterm ‘cliëntondersteuning’. Kunt u hier niet vinden 
wat u zoekt? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan 
contact op met het gebiedsteam.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Het gebiedsteam helpt u graag. Bel ons 
klantencontactcentrum op (0519) 29 88 88 (keuze 1) 
of stuur een mail naar info@noardeast-fryslan.nl. U 
bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 
8.30 en 16.30 uur. En op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 
uur.

 

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

 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.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân is voornemens 
zes woningen te realiseren op het voormalige sportveld aan de Van Teijenswei in 
Westergeest, ten westen van De Woarven 27 t/m 41. Momenteel heeft de locatie 
de bestemming ‘Agrarisch’ en is het in gebruik als grasland. 

De huidige bestemming ‘Agrarisch’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. Er 
komt een nieuwe ontsluitingsweg en aan de achterzijde van de percelen aan De 
Woarven worden een sloot en een groenstrook aangelegd waarmee er een afschei-
ding ontstaat tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw. Het noordweste-
lijk deel van het plangebied wordt ook omzoomd door water en behoudt een groene 
uitstraling.

Ter inzage
Het voorontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 31 maart 2022 ge-
durende zes weken digitaal ter inzage. U kunt de stukken raadplegen op  
www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage. 

Wilt u reageren?
Inwoners en belanghebbenden kunnen van 31 maart tot en met 11 mei 2022 een 
inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie richt u aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA 
te Kollum. Dit onder vermelding van ‘inspraak wijzigingsplan voorontwerp ‘Wes-
tergeest - Van Teijenswei’. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een 
afspraak maken met het team Romte.

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

INSPRAAK WIJZIGINGSPLAN VOORONTWERP 
‘WESTERGEEST - VAN TEIJENSWEI’

 

Burgemeester en wethouders en de burgemeester 
van Noardeast-Fryslân, ieder voor zover bevoegd, 
maken bekend, dat zij besloten hebben op 22 maart 
2022 een toezichthouder aan te wijzen op basis van 
artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht.  
  
Indien u hiervoor meer informatie wenst kunt u 
contact opnemen met de afdeling FTH, telefoon-
nummer (0519) 29 88 88. 

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER 
NOARDEAST-FRYSLÂN

 HET BROEDSEIZOEN KOMT ERAAN! 

Het broedseizoen komt eraan! Vogels en zoogdieren maken hun nesten klaar om hun 
kleintjes te verwelkomen. Door het maken van houtrillen, takken bulten en ruigte in 
de natuur ontstaan er vanzelf schuil- en nestgelegenheden. Waar het écht nodig is 
plaatst de gemeente een nestkast, hierin broeden vogels of verblijven vleermuizen.

U kunt nestgelegenheden creeëren voor vogels en zoogdieren. Door genoeg groen 
te laten staan en te snoeien waar nodig is, zijn nestkasten niet nodig. Toch een 
nestkast plaatsen in uw tuin? Houd hier rekening mee: 
• Zet uw naam en/of telefoonnummer op de onderkant van de nestkast. Als het 

iets mis is, dan kan de eigenaar gebeld worden.
• Houd rekening met het onderhoud. Maak de nestkasten voor het broedseizoen 

schoon. 
• Controleer de nestkastjes. Zijn ze kapot? Dan werken ze niet meer. Verwijder 

kapotte nestkastjes.

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in onze gemeente.

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.

(*) Als de vergunning wordt verleend 
publiceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documenten 
met informatie over de vergunning bekij-
ken (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 
openingstijden en het adres van het ge-
meentehuis 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.

 
GRATIS ENERGIECOACH HELPT U BESPAREN

De energiekosten stijgen. Door minder gas en stroom te gebruiken, kunt u flink wat 
geld besparen. Onze energiecoach Renze helpt u graag met handige en praktische 
bespaartips. Dat is makkelijk verdiend! Renze kijkt met u hoe het 
verbruik is in uw woning en waarop u kunt besparen. Ook kan 
hij bijvoorbeeld helpen met het aanbrengen van radiatorfolie, 
ledverlichting, tochtstrips en het inregelen van uw cv-installatie. 
Hierdoor kunt uw woning zuiniger verwarmen. Het energieadvies 
is gratis voor u als inwoner van Noardeast-Fryslân. 

Aanmelden voor energieadvies
Voor een bezoek van onze energiecoach kunt u zich aanmelden 
via www.duurzaambouwloket.nl/noardeast-fryslân.
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RIEDSFERGADERINGEN  
tongersdei 31 maart, tongersdei 7 april en woansdei 13 april

De ried komt op 31 maart en 13 april by inoar yn ‘e riedsseal yn Kollum,  
Van Limburg Stirumwei 18. Op 7 april is de gearkomst digitaal.
• 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.

TONGERSDEI 31 MAART (Riedsseal Kollum)
It Petear
Tiidstip  : 19.30 oere 
Underwerp :  Duidingspetear 

De coalitieonderhandelingen zijn in Noardeast-Fryslân gestart 
met een verkenner, de heer Durk Durksz. De resultaten van de 
verkenning worden gebruikt als input voor de opdracht voor de 
informateur. In de verkenningsfase gaat de heer Durksz op zoek 
naar de gewenste bestuurscultuur, de gewenste breedte van de 
samenwerking en van de coalitie, de wijze van wethouderselectie 
en de mate van openbaarheid van het hele proces. De bedoeling 
is dat hij de resultaten van zijn werkzaamheden in dit openbaar 
Petear presenteert.

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

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.

TONGERSDEI 7 APRIL (digitaal)
It Petear
Tiidstip  : 19.30 oere 
Underwerp :  Zero Based Budgetting  

Meer inzicht in de gemeentelijke begroting leidt tot betere 
keuzes. Zero Based Budgetting (ZBB) is een onderzoek naar de 
opbouw van de begroting. Het resultaat van dit onderzoek levert 
de gemeenteraad goed inzicht in wat de gemeente doet, op welk 
niveau en tegen welke prijs. Deze avond krijgt de gemeenteraad 
uitleg van de methodiek en de bijbehorende planning.

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.

WOANSDEI 13 APRIL (Riedsseal Kollum) 
It Beslút
Tiidstip  :  19.30 oere 
Underwerpen :  De ried nimt û.o. besluten oer:

- Vaststellen bestemmingsplan Zeedijk 13 A Ferwert
- Vaststelling bestemmingsplan Brongersmaweg 10 Kollumerpomp
- Vaststelling bestemmingsplan Wâlddyk 5 Westergeest
- Wijziging verordening onroerendezaakbelastingen 2022

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


