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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 1 juni 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
• Westerbolwerk 26, het vervangen van 

het voegwerk (aanvraag is ontvangen op 
16 mei 2022).

• De Zwaan 11, 13, 15 en 17 en Stern 14, 
16, 18, 20, 22, 24 en 26, het plaatsen van 
dakramen, het vervangen van de kozijnen 
en het verhogen van het dakpakket 
(aanvraag is ontvangen op 18 mei 2022).

• Fuut 2,4,6,8 en 10 en Reidmosk 
19,20,21,22,23 en 25, het plaatsen van 
dakramen, het vervangen van de kozijnen 
en het verhogen van het dakpakket 
(aanvraag is ontvangen op 18 mei 2022).

• Reidmosk 1,2,3,4,5,6, en 7, het plaatsen 
van dakramen, het vervangen van 
de kozijnen en het verhogen van het 
dakpakket (aanvraag is ontvangen op 
18 mei 2022).

n Engwierum
• Nijlân 16, het wijzigen van de constructie 

en gevels (aanvraag is ontvangen op 
16 mei 2022).

n Ferwert
• Hoofdstraat 16, het restaureren van 

de voorgevel, het bouwen van een 
dakopbouw en het realiseren van een 
toeristisch informatiepunt en B&B 
(aanvraag is ontvangen op 18 mei 2022).

n Hallum
• De Pream 24, het plaatsen van een 

dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
13 mei 2022).

n Oosternijkerk
• Lou Sânen 17, het plaatsen van een 

erfafscheiding (aanvraag is ontvangen 
op 18 mei 2022). 

n Veenklooster
• Mûntsewei 1, 1 A en 1 B, het brandveilig 

in gebruik nemen van het pand (aanvraag 
is ontvangen op 17 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Besluit archeologisch monument
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een vergunning archeologisch 
monument heeft afgegeven voor:
n Aalsum
• Mockamawei 11 (Rijksmonumentnummer 

45982), werkzaamheden op het perceel 
met de kadastrale aanduiding Ee G-654.

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
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 Wierum
• Pastorijstrjitte 1, het aanpassen van 

brandwerende scheidingen en het 
toevoegen van een stuk verdiepingsvloer 

(brief verlenging is verstuurd op 24 mei 
2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Lioessens
• Moarsterwei 14 en 14 A, het 

her-bestemmen en verbouwen 
van de voormalige zuivelfabriek 
De Dongeradelen tot recreatie/ 
logiesgebouw met een woning (besluit is 
verzonden op 25 mei 2022).

n Kollum
• Bernhardlaan 83 A, het bouwen van een 

materiaalberging  (besluit is verzonden op 
20 mei 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Lioessens
• Moarsterwei 14, het afwijken van 

het bestemmingsplan ten behoeve 
van realiseren van een recreatie-
appartementen een en woning in de 
voormalige zuivelfabriek  (besluit is 
verzonden op 23 mei 2022).

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

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 Dokkum
• Leppa 17, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem (besluit 
is verzonden op 24 mei 2022).

• Stationsweg 90, het installeren van een 
gesloten bodemenergiesysteem besluit is 
verzonden op 24 mei 2022).

n Oosternijkerk
• Ald Tún 28, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem (besluit 
is verzonden op 20 mei 2022).

Verleende drank- en horecavergunning 
(para-commerciële)
n Hegebeintum
• Pypkedyk 4, het schenken van 

alcoholische dranken (besluit is 
verzonden op 24 mei 2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Burum
• Meihuizenstraat 2, het organiseren van 

de 22e Lauwersland fietsvierdaagse van 
11 juli tot en met 14 juli 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 20 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? 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.

(*) 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.

(***) Deze beslissing van de gemeente 
ligt met ingang van donderdag 2 juni 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) 361 13 33.

Op Pinkstermaandag 6 juni is het 
gemeentehuis gesloten
Voor calamiteiten buiten openingstijden 
kunt u de gemeente ook buiten openings-
tijden bereiken. Kijk voor meer informatie 
op www.noardeast-fryslan.nl/contact.

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 af-
spraak. 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).

 
ACTIE:  WIN EEN VLINDERYDILLE 

IN UW BUURT!

Meer biodiversiteit in de gemeente Noardeast-Fryslân door een vlinderidylle aan te 
leggen. Een idylle is een plaats waar Nederlandse bloemen en kruiden groeien die 
verschillende soorten vlinders, maar ook andere insecten aantrekken. Wilt u een 
perkje, veldje, berm of braakliggend stuk grond veranderen in een vlinderparadijs? 
Doe dan mee met deze actie en wellicht wordt er een vlinderidylle bij u in de buurt 
gerealiseerd.

Wat moet u doen?
Haal een template op bij het gemeentehuis in Dokkum of download de template op 
de website. Lees de template zorgvuldig, vul deze in en maak een prachtig ontwerp.
Lever je ontwerp in bij de balie van het gemeentehuis. Inleveren kan tot en met 
20 juni. Meer informatie is de vinden via www.noardeast-fryslan.nl/vlinderidylle-
winactie.
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IT BESLÚT 25 MAAIE 2022 

Ynstallaasje riedsleden
Yn dizze ried binne de folgjende 5 riedsleden ynstallearre troch it ôflizzen fan de eed 
of belofte: mevrouw J.M. van Midlum (GB) en de heren J. Andringa (FNP), M. de Boer 
(S!N),  F. Breeuwsma (FNP) en J. Nutma (S!N). 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Anjum, Healbeamswei 4’
De raad heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Anjum, Healbeamswei 4’ 
(IMRO: NL.IMRO.1970BpAnHealbeamswei4-ON01) ongewijzigd vast te stellen.

Rondweg Wânswert: belangrijke schakel in hoofdroute N357-N361  
(middelste deel)
De raad heeft dit onderwerp van de agenda gehaald. Het is de verwachting dat de 
raad in juni het voorstel opnieuw krijgt voorgelegd. 

Benoemen raadsleden in commissies 
De raad heeft voor de diverse commissies en functies raadsleden benoemd. 

Mear ynformaasje oer en fan de ried fine jo op www.riednoardeast-fryslan.nl.

GENOMEN BESLUITEN GEMEENTERAAD
  

RIEDSFERGADERING
9 JUNY 2022

TONGERSDEI 9 JUNY
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

It Beslút 
Tiidstip  :  Oanslutend oan It Petear
Underwerpen :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Dokwurk - Begroting 2023. 
- Hûs en Hiem - Jaarverslag 2021 en Begroting 2023. 
- Jobinder - Geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023. 
- Bomenverordening en grenzen bebouwde kom Wet  
   Natuurbescherming. 
- Huur pand Dokwurk Kollum. 
- Uitvoeringskrediet centrale huisvesting Dokkum. 
- Rondweg Wânswert: belangrijke schakel in hoofdroute  
   N357-N361 (middelste deel).

Wolle jo ynsprekke oer in ûnderwerp 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.

 
BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP 
VAN GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN

Het college van B&W is van plan om de volgende groenstroken te verkopen:
• Blankenstrjitte 29, 9298 PP te Kollumerzwaag, kadastrale gemeente 

Westergeest, sectie E, nummer 6837 (dls) circa 6 m2.
• Stjûrmanstún 31, 9047 BN te Hallum, kadastrale gemeente Hallum, sectie C, 

nummer 3557 (dls) circa 60 m2.

De gemeente neemt een wachttijd van 20 dagen in acht voordat er een 
koopovereenkomst 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 het telefoonnummer 
(0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.


