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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 4 mei 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 aanvr)aag omgevings-
vergunning
n Blije
• Voorstraat 29, het renoveren van 

de gevels, dak en het wijzigen van 
de kozijnen en deuren (aanvraag is 
ontvangen op 12 april 2022). 

n Burum
• Rosemastraat 17, het realiseren van een 

paardenbak (aanvraag is ontvangen op  
11 april 2022).

n Dokkum
• Boterstraat 11, het verwijderen van 

een aansluiting en het realiseren van 
vier nieuwe aansluitingen (aanvraag is 
ontvangen op 15 april 2022). 

• Hendoweg 12, het verbreden van de uitrit 
(aanvraag is ontvangen op 19 april 2022). 

• Koophandel 10, omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets uitbreiding drie 
fermentatietanks (aanvraag is ontvangen 
op 11 april 2022). 

• Leppa 20, het tijdelijk plaatsen van een 
woonunit (aanvraag is ontvangen op  
19 april 2022). 

• Roggemûne 2, het plaatsen van een 
rookafvoerkanaal (aanvraag is ontvangen 
op 21 april 2022).

• Steenhouwerssteeg 2 en 2 E, het 
realiseren van twee appartementen op  
de verdieping (aanvraag is ontvangen op 
15 april 2022). 

n Hantumhuizen
• Wierumerwei 17, het plaatsen van een 

kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 
op 12 april 2022).

n Holwerd
• Ternaarderdyk 4 A, het verplaatsen van 

een groen gas installatie (aanvraag is 
ontvangen op 12 april 2022).

n Kollum
• Bernhardlaan 83 A, het bouwen van een 

materiaalberging (aanvraag is ontvangen 
op 20 april 2022).

• Julianastraat 20, het realiseren van een 
erfafscheiding (aanvraag is ontvangen op 
17 april 2022).

• Kievitstraat 40, het plaatsen van een 
dakkapel (aanvraag is ontvangen op  
11 april 2022).

• Torpsterryd 10 en 10A, het bouwen 
van een woning met een bedrijfsloods 
(aanvraag is ontvangen op 18 april 2022). 

• Wilhelminastraat 4 te Kollum, het 
tijdelijk plaatsen van een woonunit 
(aanvraag is ontvangen op 19 april 2022). 

n Kollumerzwaag
• Blankenstrjitte 36, het legaliseren van 

een uitrit (aanvraag is ontvangen op 
22 april 2022).

• Ganzingawei 24, het vergroten/
verbouwen van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 20 april 2022).

n Metslawier
• Tsjerkebuorren 13, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
11 april 2022).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 57, het plaatsen van een 

kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 

op 13 april 2022).
• 't Oogh 16 en 16 A, het legaliseren van de 

bedrijfswoning (aanvraag is ontvangen op 
20 april 2022).  

n Oudwoude
• Allemawei 5, het realiseren van een 

kleinschalige theetuin (aanvraag is 
ontvangen op 20 april 2022).

n Reitsum
• Ten zuiden van Flieterpsterdyk, het 

dempen van een sloot (aanvraag is 
ontvangen op 12 april 2022). 

n Wânswert
• Skettersdyk 4, het legaliseren van een 

vlonder (aanvraag is ontvangen op  
20 april 2022). 

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Ontwerpbesluit archeologisch  
monument
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voornemens is een vergunning 
archeologisch monument te verlenen:
n Ee
• Humaldawei 21 (op het perceel 

met de kadastrale aanduiding 
gemeente Ee, sectie K, nummer 698), 
(Rijksmonumentnummer 45915), voor het 
vervangen van een aanbouw.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stuk ken ligt met ingang van donderdag 
5 mei 2022 zes weken op het gemeente-
huis te Damwâld ter inzage. Als inzage op 
het gemeentehuis geen optie is, kunt u via 
(0519) 29 88 88 (optie 2) contact opnemen 
en wordt een kopie van het ontwerpbe-
sluit opgestuurd via de e-mail of per post. 
Een ieder kan gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen. Dit betekent dat u 
uw mening of reactie kunt geven over het 
opgestelde ontwerpbesluit.

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 Anjum
• Toxopeuswei 1, het bouwen van een 

woning (brief verlenging is verstuurd op 
22 april 2022).

n Ternaard
• De Streng 3 en 3 A, het bouwen van een 

woning met loods (brief verlenging is 
verstuurd op 25 april 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Bornwird
• Tsjerkepaad 2, het verwijderen van een 

gasaansluiting (besluit is verzonden op 
22 april 2022).

n Dokkum
• Boterstraat 11 A, 11 B, 11 C en 11 D, het 

realiseren van nieuwe huisaansluitingen 
gas voor vier appartementen en een 
wateraansluiting (besluit is verzonden op 
22 april 2022). 

• Boterstraat 11 A, 11 B, 11 C en 11 D, het 
verwijderen van een elektriciteitskabel 
en het realiseren van vier nieuwe 
elektriciteitsaansluitingen (besluit is 
verzonden op 22 april 2022).

• Spoorstraat 27, voor het gebruiken 

van een voormalig bedrijfspand met 
bedrijfswoning ten behoeve van wonen 
zonder bedrijfsactiviteiten (besluit is 
verzonden op 26 april 2022).

• Zuiderschans 14, het vervangen van de 
reclame-uitingen (besluit is verzonden op 
26 april 2022).

n Ee
• Bernhardstrjitte 10, het verwijderen van 

een bestaande huisaansluiting gas en het 
realiseren van een nieuwe huisaansluiting 
gas (besluit verzonden op 22 april 2022).

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

(besluit is verzonden op 26 april 2022).
• Doniaweg 30 F, het afwijken van het 

bestemmingsplan voor vestiging van een 
bedrijf (besluit is verzonden op 26 april 
2022).

n Kollum
• van Eysingalaan 9, het veranderen van de 

woning (besluit is verzonden op 22 april 
2022).

• Kerkstraat 15, het verplaatsen van een 
huisaansluiting (besluit is verzonden op 
22 april 2022).

n Kollumerpomp
• Meester Visserstraat 8, het uitbreiden 

van de woning (besluit is verzonden op 
28 april 2022).

n Metslawier
• Singel 5, het verbouwen van de woning 

en plaatsen van een dakkapel (besluit is 
verzonden op 25 april 2022).

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

en bijgebouwen en overkappingen voor 
nieuwbouw  (besluit is verzonden op 
20 april 2022).

n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 47, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 
21 april 2022).

n Ternaard
• De Streng 3 en 3 A, het bouwen van een 

woning met loods (besluit is verzonden 
op 28 april 2022).

n Warfstermolen
• Gruytsweg 34, het vervangen van de 

kozijnen (besluit is verzonden op 22 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.

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 Blije 
• Horneweg 20, het realiseren van een 

overdekte uitloopruimte.

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

Melding gesloten bodemenergie-
systemen
n Ferwert
• Marrumerweg 43, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

Verleende evenementenvergunning
n Door de gemeente Noardeast-Fryslân
• het organiseren van de 11-Steden-

wandeltocht op 27 en 28 mei 2022 
(besluit is verzonden op 21 april 2022).

n Dokkum
• van de Bargemerk naar de 

Bonifatiuskapel aan de Bronlaan, het 
organiseren van een processie op 12 juni 
2022 van 10.00 tot 10.45 uur (besluit is 
verzonden op 26 april 2022).

n Hallum
• op het Blikkelân, het houden van een 

Spikerdoarp evenement op 23, 24 en 
25 augustus 2022 (besluit is verzonden 
op 26 april 2022).

n Holwerd
• It Keechje, het organiseren van het 

Holwerterfeest van 23 tot en met juni 
2022 (besluit is verzonden op 21 april 
2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 116 en Ganzingawei, het 

organiseren van de avondvierdaagse van 
9 tot en met 12 mei 2022 van 18 tot 
21 uur (besluit is verzonden op 26 april 
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: 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

  Het gemeentehuis is alleen open op 
afspraak. U kunt een afspraak maken via 
de website of via telefoonnummer (0519) 
29 88 88

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

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).
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BESTEMMINGSPLAN LOONBEDRIJF  
WÂLDDYK 5 WESTERGEEST VASTGESTELD

Op 13 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Loonbedrijf 
Wâlddyk 5 Westergeest vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpWgWalddyk5-VA01). Het 
bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de loonbedrijfsactiviteiten en de 
realisatie van een nieuwe loods met ondergeschikt het houden van jongvee.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de beroepstermijn bekijken in het 
gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een 
afspraak maken, via telefoonnummer (0519) 29 88 88. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, plannaam 
NL.IMRO.1970.BpWgWalddyk5-VA01 .

Wilt u reageren?
Van 5 mei tot en met 16 juni 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een 

belanghebbende bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven 

(zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en 
voorlopige voorziening, kunt u kijken op www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.  

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met team Romte, via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 
BESTEMMINGSPLAN BRONGERSMAWEG 10  
KOLLUMERPOMP VASTGESTELD

Op 13 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Brongersmaweg 
10 Kollumerpomp vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpKpBrongersmawg10-VA01). Het 
bestemmingsplan voorziet in de sloop van de woning op het perceel Brongersmaweg 
10 Kollumerpomp en herbouw op de gronden iets ten noordoosten van de huidige 
woning.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de beroepstermijn bekijken in het 
gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt daarvoor telefonisch een 
afspraak maken, via telefoonnummer (0519) 29 88 88. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, plannaam 
NL.IMRO.1970.BpKpBrongersmawg10-VA01.

Wilt u reageren?
Van 5 mei tot en met 16 juni 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een 

belanghebbende bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven 

(zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en 
voorlopige voorziening, kunt u kijken op www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.  

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met team Romte, via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 
EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) krijgen in 2022 
een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Dit is een eenmalige 
uitkering van € 800,- netto. Een deel van de inwoners die al bekend zijn bij de 
gemeente krijgen de toeslag automatisch overgemaakt in de maand mei.  
Op www.noardeast-fryslan.nl/energielasten kunt u zien om welke groepen het gaat.  

Andere huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen vanaf 1 juni 2022 
een aanvraag indienen. Kijk op: www.noardeast-fryslan.nl/energielasten voor meer 
informatie en de voorwaarden. 

  
RIEDSFERGADERINGEN
11 EN 12 MAAIE 2022

WOANSDEI 11 MAAIE  
Ynformaasjegearkomste
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :  Digitaal* 
Underwerp :   Gemeenschappelijke Regelingen (GR-markt) 

Vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Fryslân, Fryske 
Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en Dokwurk kijken 
met de raden van Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Ameland en 
Schiermonnikoog terug op 2021, vóóruit naar komende jaren en 
informeren de raden over actuele ontwikkelingen. Dit gebeurt aan 
de hand van jaarrekeningen en concept begrotingen.

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 12 MAAIE  
It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :  Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum* (publyk is wolkom).   
Underwerp :   De raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om 

wooneenheden te bouwen op de Zuiderschans in Dokkum. 
Concreet zouden twintig wooneenheden bestemd kunnen worden 
voor Oekraïense vluchtelingen en tien voor de reguliere sociale 
huur.

TONGERSDEI 12 MAAIE  
It Beslút
Tiidstip  :  20.00 oere
Lokaasje  :  Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum* (publyk is wolkom).   
Underwerpen :   De ried nimt u.o. besluten oer:  

- Vaststellen bestemmingsplan Ee De Skeperij. 
- Jaarstukken 2021 & begroting 2023 Recreatieschap Marrekrite. 
- Jaarstukken 2021, eerste begrotingswijziging 2022 
   & begroting 2023 Veiligheidsregio Fryslan (VRF). 
- Ontwerpbegroting 2023 Fryske Utfieringstsjinst Milieu  
   en Omjouwing (FUMO). 
- Begroting 2022 onderwijsgroep Elan.

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.

* De fergadering kin jo (ek) 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.
   ◊  De livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

De aginda en stikken kin jo fine op www.riednoardeast-fryslan.nl.

 
VERHUUR PERCEEL WEILAND GELEGEN  
AAN DE FRAMBOAS TE ZWAGERBOSCH

Burgemeester en wethouders 
van Noardeast-Fryslân vragen 
geïnteresseerden een bod te doen 
voor het gebruik van een perceel 
weiland gelegen aan de Framboas 
te Zwagerbosch kadastraal bekend 
gemeente, Westergeest, sectie F, 
nummer 1116.

De grond zal op jaarbasis worden 
verhuurd
Het perceel heeft een grootte van 
circa 1.30.00 ha. zoals in het rood 
omlijnde is aangegeven op bijgaande 
luchtfoto. Gunning is in principe 
aan de hoogste bieder (onder 
voorbehoud van de hoogte van het 
bod). 

Breng voor 1 juni 2022 uw bod uit
Dit kan per e-mail aan t.rijpma@
noardeast-fryslan.nl, met 
vermelding van 'de Framboas'.  
Ook graag vermelden in de mail wat de plannen zijn op het betreffende perceel. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met mevrouw T. Rijpma, via t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, of 
telefonisch via (0519) 29 88 88.

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 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 hier-
over 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 documen-
ten met informatie over de vergunning in 
het gemeentehuis bekijken (op afspraak). 
Bezoek voor de openingstijden en het adres 
van het gemeentehuis de website van de 
gemeente. Voor informatie over het bekij-
ken van de documenten of andere vragen 
kunt u ook bellen. Dit kan via telefoon-
nummer (0519) 29 88 88.


