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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 22 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 Anjum
• Foarstrjitte 18, het voegen van de 

voorgevel in verband met lekkage 
(aanvraag is ontvangen op 1 juni 2022).

n Brantgum
• aan de Miedwei, het herstellen van een 

drenkpoel in agrarisch gebied (aanvraag is 
ontvangen op 3 juni 2022).

n Dokkum
• Koningstraat 13, het deels revitaliseren 

van het gebouw  (aanvraag is ontvangen 
op 30 mei 2022).

• kad.gem. Dokkum, sectie D, nummer 
2706, het plaatsen van sponsorborden 
(aanvraag is ontvangen op 31 mei 2022).

• Hantumerweg 14, het verbouwen van de 
entree en het realiseren van een aanbouw 
(aanvraag is ontvangen op 2 juni 2022).

n Ee
• Stienfeksterwei 25, het aanleggen van 

een oprit op het voorerf (aanvraag is 
ontvangen op 3 juni 2022).

• aan de Kriensenswei, het herstellen 
van een drenkpoel in agrarisch gebied 
(aanvraag is ontvangen op 3 juni 2022).

• Skieppereed 28, het plaatsen van een 
kleine windmolen (aanvraag is ontvangen 
op 8 juni 2022).

n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 18 A, 18 A1 en 

18 B1 t/m B6, het bouwen van een 
bedrijfswoning met een loods en 6 units 
(aanvraag is ontvangen op 8 juni 2022).

n Hallum
• De Tsjotter 15, het vergroten van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 31 mei 
2022).

n Kollumerpomp
• nabij de Kwelderweg, het realiseren 

van een tokkelbaan aan de uitkijktoren 
(aanvraag is ontvangen op 8 juni 2022).

n Morra
• aan de Headamsterwei, het herstellen 

van een drenkpoel in agrarisch gebied 
(aanvraag is ontvangen op 3 juni 2022).

n Ternaard
• Gysbert Japiksstrjitte 63, het aanleggen 

van een uitrit (aanvraag is ontvangen op 
31 mei 2022).

n Triemen
• de Triemen 28, het bouwen van een 

houten schuur (aanvraag is ontvangen op 
1 juni 2022).

n Warfstermolen
• Ooster-Nieuwkruisland 1, het brandveilig 

in gebruik nemen van het pand (aanvraag 
is ontvangen op 1 juni 2022).

n Westergeest
• Eelke Meinertswei 15, het verbouwen 

van de bovenverdieping en plaatsen van 
een dakkapel (aanvraag is ontvangen op 
2 juni 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 Engwierum
• ter hoogte van de Bûtendykswei,  het 

bouwen van een tijdelijke brug ten 
westen van de huidige brug (brief 
verlenging is verstuurd op 14 juni 2022).

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd. Het betreft de 
aanvraag:
n Kollumerzwaag
• Foarwei 251, het wijzigen van de toegang 

tot het dakterras (brief weigering is 
verzonden op 16 juni 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 23 juni 
2022 6 weken op het gemeentehuis ter 
inzage (op afspraak). Indien u het niet eens 
bent met deze weigering kunt u binnen 
deze termijn een bezwaarschrift indienen.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Anjum
• De Singel 28 A, het uitbreiden van 

het aantal camperplaatsen (besluit is 
verzonden op 15 juni 2022).

• De Singel 10 A, het bouwen van een 
woning (besluit is verzonden op 16 juni 
2022).

n Blije
• Voorstraat 14, het verbouwen van het 

monument + aanbrengen 3 B&B kamers 
+ naaiatelier (besluit is verzonden op 
10 juni 2022).

• Voorstraat 29, het renoveren van de 
gevels, dak en het wijzigen van de 
kozijnen en deuren (besluit is verzonden 
op 15 juni 2022).

n Dokkum
• D Huijser van Reenenstraat 30, 

het tijdelijk plaatsen van een 
scootmobielberging (besluit is verzonden 
op 10 juni 2022).

• Vleesmarkt 21, het schilderen van 
de woning en aanbrengen van een 
schoorsteen (besluit is verzonden op 
14 juni 2022).

• Leppa 20, het bouwen van een woning 
(besluit is verzonden op 14 juni 2022).

n Engwierum
• Nijlân 16, het wijzigen van de constructie 

en gevels (besluit is verzonden op 15 juni 
2022).

n Hallum
• Memerdastate 16 A, het aanleggen 

van een drinkwaterleiding (besluit is 
verzonden op 16 juni 2022).

n Holwerd 
• Miedwei 6, het plaatsen van een 

windmolen met een masthoogte van 
15 meter (besluit is verzonden op 10 juni 
2022).

n Kollum
• Eyso de Wendtstraat 74, het plaatsen 

van een groene erfafscheiding (besluit is 
verzonden op 13 juni 2022).

n Marrum
• Wilhelminastraat 19, het uitbreiden van 

de woning (besluit is verzonden op 15 juni 
2022).

n Morra
• Skiligewei 19 A, het bouwen van een 

kaatsmuur (besluit is verzonden op 
15 juni 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 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.

Melding gesloten bodemenergiesystemen
n Blije 
• Zwarteweg 4 B, het realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem (besluit 
is verzonden op 15 juni 2022).

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 Anjum
• Oostmahorn 29, het exploiteren van een 
restaurant met terras (aanvraag is ontvan-
gen op 3 juni 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende exploitatievergunning
n Anjum
• Oostmahorn 29,  het exploiteren van 

een restaurant met terras (besluit is 
verzonden op 16 juni 2022).

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

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n Anjum
• Oostmahorn 29, het schenken van drank 

in een horecagelegenheid met restaurant 
en terras (besluit is verzonden op 16 juni 
2022).

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

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  door Hallum, Marrum, Wânswert en 

Tergrêft
• het organiseren van de Bartelhiem 

Skeelertocht en wielerronde 2022 op 
19 en 20 augustus 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 14 juni 2022).

n Kollumerzwaag
• Foarwei 125, het organiseren van 

feestweek Kollumerzwaag / Veenklooster 
van 6 t/m 10 september 2022 (aanvraag 
is ontvangen op 7 juni 2022).

n Wânswert
• Goslingawei 4, het organiseren van 

een dorpsfeest van 10 tot en met 

13 augustus 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 13 juni 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Augsbuurt
• op een weiland aan de Lutjewoude 1, het 

houden van een Amerikaans auto,- en 
motortreffen (Wâldpyktreffen) met ’s 
avonds muziek op 27 augustus 2022 
(besluit is verzonden op 16 juni 2022).

n Dokkum
• In de binnenstad, het organiseren van 

Jaarmarkt 2022 op 5 augustus 2022 van 
9.00 tot 21.00 uur (besluit is verzonden 
op 10 juni 2022).

• Koornmarkt, Grote Breedstraat, 
Boterstraat, Markt, het organiseren 
van een Kunstmarkt op 2 juli 2022 van 
10.00 tot 17.00 uur en een Woon- en 
brocantemarkt op 3 juli 2022 van 10.00 
tot 17.00 uur (besluit is verzonden op 13 
juni 2022).

n Kollumerpomp
• Foijingaweg 15 E, het organiseren van 

Feestweek Kollumerpomp 2022 van 16 
tot en met 21 augustus 2022 (besluit is 
verzonden op 14 juni 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.

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).



  

Door de coronapandemie zijn de kosten gestegen voor het organiseren van een 
evenement, vooral voor o.a. de beveiliging. Ook wordt er vaker een beroep gedaan 
op de inzet van beveiliging. Daarom heeft de gemeente een regeling opengesteld als 
compensatie voor de extra kosten voor beveiliging bij een evenement in Noardeast-
Fryslân (periode 1 maart 2022 tot 1 januari 2023). 

Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen moet u de volledige aanvraag 6 weken 
vóórdat het evenement plaatsvindt inleveren bij de gemeente. Als we uw aanvraag 
te laat ontvangen, kunnen we besluiten deze niet in behandeling te nemen. Er is een 
uitzondering voor organisatoren die al een evenement in 2022 hebben georganiseerd. 
Zij kunnen t/m 1 augustus 2022 hun aanvraag alsnog indienen. 

De regeling en het aanvraagformulier staan op de website van de gemeente:
www.noardeast-fryslân.nl /subsidies-en-fondsen.

SUBSIDIE BEVEILIGING EVENEMENTEN

22 juni 2022

  

Tot en met woensdag 3 augustus 2022 ligt het ontwerpwijzigingsplan 
Tichelwei 26 A Oostrum ter inzage (NL.IMRO.1970.WpOstichelwei26a-ON01). 

Het planvoornemen is om ter plaatse van Tichelwei 26 A in Oostrum met de bouw 
van een veldschuur een verbetering van gebouwen en omliggende gronden door 
te voeren. Via de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.7.11 van het bestemmingsplan 
Bûtengebiet Dongeradeel is het mogelijk om ter plaatse van de nog aanwezige 
schuur de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch-veldschuur” aan het 
bestemmingsplan toe te voegen. Daarmee wordt ter plekke van de planlocatie het 
bestemmingsplan herzien en de planologische bouwrechten (weer) gevestigd op het 
planperceel.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien
U kunt het wijzigingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn 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 wijzigingsplan ook 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1970.WpOstichelwei26a-ON01).

Wilt u reageren?
Belanghebbenden kunnen een zienswijze tot en met 3 augustus 2022 schriftelijk 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 9290 AA te 
Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met 
het team Romte.

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

INZIEN ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
TICHELWEI 26 A OOSTRUM

 
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE MOARSTERWEI 14 
TE LIOESSENS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:

• (zaaknummer UV 20212949): het vestigen van een woning en recreatie-
appartementen in de voormalige zuivelfabriek op het perceel Moarsterwei 14 
te Lioessens (23-05-2022). 

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 
donderdag 23 juni 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.

U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (idn: 
NL.IMRO.1970.PaLsMoarsterwei14-VA01) en op internet raadplegen op  
www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage. 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het 
beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van 
dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. 
Dit kan via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code 
nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om 
een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal 
aanvragen. Dat kan via de website www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook 
hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze 
hier ook aanvragen.

(*) 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 
vergunning. 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.

  RIEDSFERGADERINGEN
23, 30 JUNY EN 7 JULY 2022

* 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.

TONGERSDEI 30 JUNY

It Debat
Tiidstip  :  19.30 oere
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)
Underwerpen :    Financiën 

Op 16 juni heeft de raad over verschillende financiële documenten 
informatie ontvangen:  
- 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 hierover in debat 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 7 JULY

It Beslút 
Tiidstip  :  13.00 oere
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)
Underwerpen :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Benoemen lid Auditcommissie en buddy Kinderburgemeester. 
- Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022. 
- Jaarstukken 2021 Noardeast-Fryslân. 
- Eerste tussentijdse rapportage 2022. 
- Effecten Meicirculaire 2022 
- Perspectiefnota 2023 e.v.

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.

WIZIGING TONGERSDEI 23 JUNY
It Petear oer Visie Regiostad Dokkum giet net troch! 

TONGERSDEI 23 JUNY
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Fraachpetear
Tiidstip  :  19.10 oere
Underwerp :  Ynterview mei riedslid of wethâlder.

It Beslút 
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerpen :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Beneame wethâlder 
- Ynstallaasje riedslid 
- 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.
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