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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 8 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 Blije
• Voorstraat 4, het vervangen van ramen 

en kozijnen aan de voorzijde van de 
woning (aanvraag is ontvangen op 22 mei 
2022).

n Dokkum
• Nieuwebuurt 5, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
26 mei 2022). 

n Hallum
• Doniaweg 53 A, het brandveilig in 

gebruik nemen van het pand (aanvraag is 
ontvangen op 19 mei 2022).

• Kelnersweg 6, het plaatsen van een 
kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 
op 20 mei 2022).

n Kollum
• van Limburg Stirumweg 26, het bouwen 

van een schuilstal en aanleggen van 
een paddock (aanvraag is ontvangen op 
23 mei 2022).

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 59, het slopen van de 

bestaande aanbouwen en realiseren 
van nieuwe aanbouwen (aanvraag is 
ontvangen op 20 mei 2022).

n Kollumerzwaag
• Achterwei 16, het verlengen van de kap 

van de woning (aanvraag is ontvangen op 
20 mei 2022).

n Marrum
• Westerhúslânne 20, het wijzigen van het 

stalsysteem (aanvraag is ontvangen op 
23 mei 2022).

n Oosternijkerk
• Ald Tún 28, het plaatsen van 

zonnepanelen op het perceel (aanvraag 
is ontvangen op 24 mei 2022).

n Oudwoude
• Foarwei 21-12, het bouwen van een 

recreatiewoning (aanvraag is ontvangen 
op 20 mei 2022). 

• Wâlddyk 6, het dempen van een sloot en 
compenseren (aanvraag is ontvangen op 
20 mei 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 Aalsum 
• Stinstrawei 1, het plaatsen van een 

mestsilo (brief verlenging is verstuurd 
op 27 mei 2022).

n Blije
• Voorstraat 14, het verbouwen van het 

monument (brief verlenging is verstuurd 
op 27 mei 2022).

n Kollum
• Kievitstraat 40, het plaatsen van een 

dakkapel (brief verlenging is verstuurd 
op 30 mei 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Ee
• Humaldawei 21, het vervangen van het 

bijgebouw (besluit is verzonden op 31 mei 
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 Metslawier
• Master fan Loanstrjitte 12, het bouwen 

van een hok met overkapping.
n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 1, het brandveilig 

in gebruik nemen van het pand.

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

Ontvangen aanvraag exploitatie-
vergunning 
n Dokkum
• Hellingpad 8, het exploiteren van een 

horecagelegenheid met restaurant, 
keuken en terras op een schip (aanvraag 
is ontvangen op 20 mei 2022).

• Diepswal 1, het exploiteren van een 
café restaurant en terras (overname 
bestaande horecagelegenheid) (aanvraag 
is ontvangen op 24 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Ontvangen aanvraag evenementen-
vergunning
n Blije
• in het kweldergebied buitendijks 

noordwestelijk van Blije, het organiseren 
van de opening van de Terp fan de 
Takomst op 16 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 24 mei 2022).

n Dokkum
• in de binnenstad, het organiseren van 

de Admiraliteitsdagen van 1 tot en 
met 4 september 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 23 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Burum
• het houden van de Lauwersland 

fiets4daagse van 11 juli tot 14 juli 2022 
(besluit is verzonden op 31 mei 2022).

n Ee / Engwierum
• aan de Dodingawei (achter Brânbuorren), 

het organiseren van Oldtimer grasbaan 
demorace op 11 juni 2022 van 10.30 tot 
19 uur (besluit is verzonden op 31 mei 
2022).

• Stienfeksterwei 11, op parkeerterrein 
Sportpark De Streng, het organiseren van 
Kleintje dorpsfeest Ee van 30 juni tot en 
met 3 juli 2022 (besluit is verzonden op 
1 juni 2022). 

n Reitsum
• nabij de Flieterpsterreed 10, het houden 

van een kleintje dorpsfeest op 15 en 
16 juli 2022 (besluit is verzonden op 
1 juni 2022).

n Veenklooster
• aan de Nonnewei , het houden van een 

Mega Vrije Piraten Zomerfestival op 
9 juli 2022 van 17 tot 2 uur (besluit is 
verzonden op 27 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 worden 
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 
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 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.

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).

 
EEBRUG DOKKUM GESTREMD VOOR 
VERKEER WEGENS WERKZAAMHEDEN

In week 24, 13 t/m 17 juni, is de Eebrug in Dokkum gestremd voor al het 
verkeer wegens wegwerkzaamheden. De slijtlaag van de brug wordt vervangen, 
waardoor er omleidingen zijn. De omleidingen in het werkgebied worden met 
borden aangegeven. Ook de scheepvaart zal hinder van deze werkzaamheden 
ondervinden, de brugbediening heeft in deze week dan ook aangepaste tijden.

Aangepaste tijden brugbediening week 24 (ter indicatie)
• Ma. 13-06: brugbediening vanaf +/- 14.00 uur
• Di.  14-06: brugbediening in overleg +/- 12.00-13.00 uur  

  en vanaf +/- 18.00 uur
• Wo. 15-06: brugbediening in overleg +/- 12.00-13.00 uur  

  en vanaf 16.00 uur en +/- 18.00 uur
• Do. 16-06: brugbediening vanaf +/- 16.00 uur
• Vr.  17-06: brugbediening vanaf +/- 18.00 uur
• Ma. 20-06: brugbediening vanaf +/- 18.00 uur



  

Wilt u energie besparen door uw woning duurzamer te maken? Met de landelijke 
subsidieregeling ISDE wordt dit extra aantrekkelijk. Ook zijn er drie gemeentelijke 
leningen waarmee u uw woning energiezuiniger kunt maken. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Er is een landelijke subsidieregeling beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en 
zakelijke gebruikers (bedrijven) die willen verduurzamen. Via de Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE) kan je subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking 
hebben op:
• Energiebesparing (isolatie & beglazing).
• Duurzame energie opwekking (PV & wind, alleen zakelijk).
• Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen).
• Aansluiting warmtenet.

Belangrijke voorwaarden
• Er dienen twee maatregelen toegepast te worden.
• Uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf.
• Geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) 

isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Ga naar www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren voor het aanvragen 
van de subsidie en alle belangrijke informatie over de regeling. De subsidie is 
beschikbaar tot en met 31 december 2025. U heeft een DigiD nodig om de subsidie 
te kunnen aanvragen. Uw aanvraag wordt binnen 8 weken in behandeling genomen.

Gemeentelijke leningen en advies
De gemeente heeft drie soorten leningen:
• Voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van je woning.
• Voor starters die een aanvullende lening nodig hebben voor het verschil tussen 

de prijs van de woning en de hypotheek.
• Om de overwaarde van je woning te gebruiken om de woning duurzaam en 

toekomstbestendig te maken (voor inwoners van 57 jaar en ouder).

Ga naar www.snn.nl/particulier voor het aanvragen voor meer informatie en het 
aanvragen van de lening. 

Energiecoach of adviseur
U kunt bij de gemeente gratis een gesprek met een energiecoach of een energie-
adviseur aanvragen. Meer hierover kunt u vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

WONING VERDUURZAMEN? 
CHECK UW SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

8 juni 2022

  

Gemeente Noardeast-Fryslân bezoekt wijkraden in Dokkum om in gesprek te gaan 
over aardgasvrij wonen in hun wijk. Met deze gesprekken wordt de interesse in 
het aardgasvrij maken van een buurt geïnventariseerd. Ook worden mogelijkheden 
verkend. Met de meest geschikte buurt wordt gezamenlijk gestart om die wijk in 
2030 aardgasvrij te maken. 

Selecteren buurt Dokkum
De buurt in Dokkum waar wordt gestart, moet nog worden geselecteerd. De 
gespreks ronde moet daar meer duidelijkheid over bieden. Voor deze startbuurt wordt 
vervolgens door de bewoners, pandeigenaren, gemeente en andere stakeholders een 
Wijkuitvoeringsplan opgesteld. Dit gebeurt de komende jaren ook voor andere wijken 
en dorpen in de gemeente.

Oproep aan wijken in Dokkum zonder wijkraad
Dokkum heeft wijken zonder wijkraad. Dit zijn de wijken Trije Terpen, Weeshuis-
landen, Kooilanden en Hoedemakerspolder. Ook met inwoners uit deze wijken 
komt de gemeente graag in contact voor een gesprek. Geïnteresseerden kunnen 
zich per mail aanmelden via energie@noardeast-fryslan.nl. Ook vragen over de 
warmtetransitie of wijkaanpak zijn welkom via dit mailadres.

WIJKGESPREKKEN IN DOKKUM  
OVER AARDGASVRIJ WONEN

 
VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Op donderdag 23 juni 2022, vanaf 15.15 uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op: www.noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-
bezwaarschriften-noardeast-fryslan. Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met gemeente Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88. 

Wilt u een hoorzitting bijwonen dan kunt u dat doorgeven per mail info@noard-
east-fryslan.nl of op bovenstaande telefoonnummer t.a.v. team Juridyske saken.

  
RIEDSFERGADERINGEN
16 EN 23 JUNY 2022

TONGERSDEI 16 JUNY

It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)
Underwerpen :    Verlenen toestemming opheffen centrumregeling 

De raad krijgt informatie over het rapport Impactonderzoek over 
het opheffen van de centrumregeling met Dantumadiel. Op 23 juni 
staat dit onderwerp besluitvormend op de agenda van de raad.  
 
Financiën  
Verschillende financiële documenten worden toegelicht: 
- Jaarrekening 2021: Financiële verantwoording over het jaar 2021. 
- Eerste Tussenrapportage 2022: Rapportage over afwijkingen ten 
   opzichte van de begroting over de eerste 4 maanden van dit jaar. 
- Perspectiefnota: De financiële doorkijk naar de begroting  
   2023-2026. 
 
Op 30 juni gaat de raad in debat over deze stukken en op 7 juli  
worden de stukken besluitvormend in de raad behandeld. 

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

TONGERSDEI 23 JUNY

It Beslút 
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)
Underwerpen :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Vaststellen bestemmingplan ‘Hallum - Mariëngaarderweg 2.  
- Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022.  
- Benoemen bestuurder Elan onderwijsgroep.   
- Verkoop gymzaal Kollum – de raad kan wensen en bedenkingen 
   indienen. 
- Verlenen toestemming opheffen centrumregeling met  
   Dantumadiel.

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.

 

In Dokkum staat de oudste Moerbeiboom van Europa, tegenwoordig ook wel 
bekend als de ‘dronkenvogeltjes-boom’. Deze boom mét verhaal doet mee aan de 
nationale bomen top 50 en maakt kans op levenslang gratis boomzorg. 

De boom mét verhaal 
In het jaar 1750 is de boom geplant naast de Grote of Sint-Martinuskerk. De boom 
komt oorspronkelijk uit Iran. Het hofje was vroeger de tuin van de predikant, 
hij heeft de boom waarschijnlijk geplant omdat men god zou kunnen horen via 
de boom. Tegenwoordig wordt de boom de ‘dronkenvogeltjes-boom’ genoemd, 
omdat vogels dronken worden van de overrijpe vruchten en de gekste capriolen 
uithalen. De vruchten worden nu gebruikt door lokale ondernemers, waaronder het 
Bonifatiusbier.

 
GRATIS ENERGIECOACH 
HELPT U ENERGIE BESPAREN

De energiekosten stijgen. Door minder gas en stroom te gebruiken, 
kunt u flink wat geld besparen. Onze energiecoaches helpen u graag 
met handige en praktische bespaartips. Dat is makkelijk verdiend! 
Zij kijken met u hoe het verbruik is in uw woning en waarop u kunt 
besparen. Ook helpen zij met het aanbrengen van radiatorfolie, 
ledverlichting, tochtstrips en het inregelen van uw cv-installatie. 
Hierdoor kunt u 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.

STEM OP DE OUDSTE MOERBEIBOOM VAN EUROPA!

Stem op deze boom
Ga naar www.denationalebomentop50.nl 
of scan de QR code en stem op deze boom. 


