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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 11 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 aanvraag omgevings-
vergunning
n Dokkum
• Súd Ie 4 en 6, het plaatsen van een 

kap op de dubbele garage (aanvraag is 
ontvangen op 21 april 2022).

n Ter hoogte van de Bûtendykswei te 
 Engwierum
• Nabij de brug over het Dokkumer 

Grutdjip, het bouwen van een tijdelijke 
brug ten westen van de huidige brug 
en het uitvoeren van werkzaamheden 
(aanvraag is ontvangen op 22 april 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 Dokkum
• Woudweg 1 en 3, het brandveilig 

in gebruik nemen van het pand 
(ontwerpbesluit is verzonden op 11 mei 
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 ontwerpbe-
sluit. U kunt tot 6 weken na het verzen-
den 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.

Van rechtswege verleende omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• Healbeamswei 12 en percelen aan 

de linkerzijde, het aanleggen van 
verschillende soorten (fruit)bomen, 
struiken en hagen (besluit is verzonden 
op 29 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 Dokkum
• Kleine Oosterstraat 2D, voor het wijzigen 

van recreatieve verhuur naar permanente 
bewoning (besluit is verzonden op 28 
april 2022).

n Hallum
• Juffer Frederikestrjitte 16, voor het 

bouwen van een woning (besluit is 
verzonden op 29 april 2022).

n Kollumerpomp
• Brongersmaweg 7, het plaatsen van een 

kleine windmolen (besluit is verzonden 
op 29 april 2022).

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

Wilt u de start van de activiteiten te-
genhouden?
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 Kollumerzwaag
• Achterwei 16, het verlengen van het 

bestaande zadeldak en het plaatsen van 
een dakkapel.

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 Burum
• De Meerpaal, het organiseren van 

Havenfeest Watersportvereniging Burum 
e.o. op 9 juli 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 21 april 2022).

n Hallum
• Op het parkeerterrein aan It Blikkelân, 

het organiseren van een dorpsfeest van 
9 tot en met 12 juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 22 april 2022).

n Hantum
• Ternaarderwei 2 A, het organiseren 

van het evenement 4-H Dorpenfeest 
van 30 juni tot 3 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 10 april 2022).

n Kollumerpomp, Munnekezijl, 
 Warfstermolen en Burum
• Het organiseren van de 

Avondwandel4daagse Noord Oost Hoek 
van 13 tot en met 17 juni 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 22 april 2022).

n Marrum
• Het organiseren van Avond4daagse 

Marrum van 30 mei tot en met 2 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op 19 april 
2022).

• Feestterrein Lage Herenweg, het 
organiseren van een dorpsfeest van 16 
tot en met 18 juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 20 april 2022). 

n Oudwoude
• Door Oudwoude, het organiseren van 

Ringrijden op 4 juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 19 april 2022). 

• Swartewei 1, het organiseren van 
Doarpsdei Aldwald op 18 juni 2022 
(aanvraag is ontvangen op 19 april 2022). 

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n Hantum 
• Ternaarderwei 2 A, het organiseren van 

het 4-H Dorpenfeest + optocht van 30 
juni tot 3 juli 2022  (besluit is verzonden 
op 3 mei 2022).

n Marrum
• Vanuit Ringweg 21, het organiseren van 

Avond4daagse Marrum van 30 mei tot en 
met 2 juni 2022 (besluit is verzonden op 
3 mei 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 Dokkum
• Woudweg 1, het uitbreiden van het hotel 

met vier hotelkamers.
n Ternaard 
• De Streng 3 en 3 A, het starten van 

een bedrijf voor het aanleggen van 

bestratingen en het aanleggen van 
groenvoorzieningen.

(*) 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.

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).

 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.



11 mei 2022

  

TIISDEI 17 MAAIE
It Petear 
Tiidstip  : 19.30 oere
Underwerp :  Presentatie coalitieakkoord en presentatie kandidaat wethouders.
Lokaasje  : Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum* (Publyk is wolkom).

WOANSDEI 18 MAAIE 
It Poadium 
Tiidstip  : 19.30 oere
Underwerp :  Deze avond is een initiatief van het platform Samen actief naar 

Gezondheid in samenwerking met Sport Fryslân. Deelnemers 
ontvangen informatie over het lokale (gemeentelijk) sportakkoord, 
staan stil bij de uitkomsten van het Fries Sociaal Planbureau, gaan 
kennis delen en gaan actief met elkaar in gesprek over de waarde 
van sport, bewegen en gezondheid en de rollen daarin van het 
verenigingsleven én van de gemeente. 

Lokaasje  : MFA De Ynset Holwerd.

RIEDSFERGADERINGEN 17, 18 EN 19 MAAIE 2022

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

De gearkomste 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.
• Fia de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl – hjir kin jo 

ek de aginda en stikken fine.

TONGERSDEI 19 MAAIE 
Tiidstip  : Fanôf 19.30 oere
Lokaasje  : Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum* (Publyk is wolkom).

It Petear 
Tiidstip  : 19.30 oere
Underwerpen :  Piter Jelles - projectaanvraag
    De raad wordt geïnformeerd over de projectaanvraag Piter Jelles 
    !mpuls Kollum - actieplan Zorg en Onderwijs regio Noordoost 
    Friesland 2021 - 2024. 
    Pilot Digitaal Participatieplatform  
    De gemeente is deelnemer van de Pilot Digitaal
    Participatieplatform. Een digitaal participatieplatform is een 
    instrument om participatie met inwoners vorm te geven. De raad 
    wordt hierover geïnformeerd. 

It Debat 
Tiidstip  : ± 20.30 oere
Underwerp :  De raad gaat in debat over het project van de rondweg Wânswert.

It Beslút 
Tiidstip  : ± 21.30 oere
Underwerp :  Collegevorming: de raad neemt afscheid van de zittende 

wethouders en benoemt de nieuwe wethouders.

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


