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Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân 18 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 Burum
• de Meerpaal 4, het realiseren van drie 

camperplaatsen (aanvraag is ontvangen 
op 25 april 2022).

• Friese Straatweg 1, het plaatsen van een 
windmolen (aanvraag is ontvangen op 
2 mei 2022).

n Blije
• Farrewei 15, het uitbreiden van de 

bovenverdieping  (aanvraag is ontvangen 
op 25 april 2022).

• Horneweg 20, het realiseren van een 
overdekte uitloop (aanvraag is ontvangen 
op 2 mei 2022).

n Dokkum 
• Boterstraat 3 en 5, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
27 april 2022). 

• Legeweg 1 A, het plaatsen van 
zonnepanelen (aanvraag is ontvangen op 
27 april 2022). 

• Birdaarderstraatweg 70, het brandveilig 
in gebruik nemen van het pand (aanvraag 
is ontvangen op 28 april 2022).

n Ferwert
• Bongaloane 2, het bouwen van overdekte 

uitlopen (aanvraag is ontvangen op 2 mei 
2022).

n Kollum
• Eyso de Wendtstraat 74, het plaatsen 

van een schutting (aanvraag is ontvangen 
op 25 april 2022).

• van Bootsmalaan 2, het splitsen van het 
pand (aanvraag is ontvangen op 21 april 
2022).

• Zuiderstraat 2, het splitsen van het 
gebouw naar twee woningen (aanvraag is 
ontvangen op 30 april 2022).

n Kollumerpomp
• Wester-Nieuwkruisland 8, het uitbreiden 

van de loods (aanvraag is ontvangen op 
3 mei 2022).

n Morra 
• Skiligewei 19 A, het bouwen van een 

kaatsmuur (aanvraag is ontvangen op 
26 april 2022). 

n Oudwoude
• Pastorijehôf 18, het uitbreiden van de 

garage (aanvraag is ontvangen op 25 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 Kollumerpomp
• Foijingaweg 15 E, het brandveilig in 

gebruik nemen van het kinderopvang 
gedeelte (ontwerpbesluit is verzonden op 
18 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 ontwerp-
besluit. 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.

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 Hallum
• Meekmawei 4, het uitbreiden van de 

fabriekshal (brief verlenging is verstuurd 
op 4 mei 2022).

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag 
omgevings vergunning geweigerd.  
Het betreft de aanvraag:
n Reitsum
• ten zuiden van Flieterpsterdyk (percelen 

kadastraal bekend Blija, F, 551 en 
261), het dempen van een sloot  (brief 
weigering is verzonden op 10 mei 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 19 mei 
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
• Toxopeuswei 1, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 10 mei 
2022).

• Toxopeuswei 3 A, het plaatsen van een 
stacaravan voor tijdelijke bewoning 
(besluit is verzonden op 12 mei 2022).

n Burum
• Friese Straatweg 11, het graven van een 

watergang op de erfgrens (besluit is 
verzonden op 10 mei 2022).

• de Wendel 2, het bouwen van een schuur 
(besluit is verzonden op 10 mei 2022).

n Dokkum
• Súd Ie 4 en 6, het plaatsen van een 

kap op de dubbele garage (besluit is 
verzonden op 6 mei 2022).

• Lange Oosterstraat 16, het verbouwen 
van een garage tot woning (besluit is 
verzonden op 6 mei 2022).

• Hogepol 14 en Parksteeg 1 A, het 
verbouwen van de panden tot een 
woning en een recreatiewoning (besluit is 
verzonden op 9 mei 2022).

• Wylster 36, het plaatsen van nieuwe 
gevelbekleding en kozijnen (besluit is 
verzonden op 10 mei 2022).

• Oostersingel 40, het plaatsen van 
zonnepanelen (besluit is verzonden op 
10 mei 2022).

n Ee
• Humaldawei 21, het herbouwen van het 

bijgebouw en veranderen van interne 
functies(besluit is verzonden op 6 mei 
2022).

n Foudgum
• F. Haverschmidtwei 2, het realiseren 

van een kleinschalige dagbesteding, 
een cadeauwinkel met koffie-/theetuin 
en verhuur van drie ingerichte tenten 
(besluit is verzonden op 4 mei 2022).

n Hantumhuizen
• Wierumerwei 17, voor het plaatsen 

van een kleine windmolen (besluit is 
verzonden op 11 mei 2022).

n Marrum
• Nieuweweg 9, het bouwen van een loods 

(besluit is verzonden op 11 mei 2022).
n Oosternijkerk
• Langgrousterwei 57, het plaatsen van een 

kleine windmolen (besluit is verzonden 
op 6 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.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
De gemeente heeft een omgevingsvergun-
ning verleend. De gemeente geeft hiermee 
toestemming voor:
n Ternaard
• De Groedse 3, het brandveilig in 

gebruik nemen van het pand  (besluit is 
verzonden op 11 mei 2022).

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

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 Anjum
• Alddyk 6, voor het realiseren van een 

toegangsdam.
n Ferwert
• Hegebeintumerdyk 33 B, 

Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets.

Vergunningsvrije aanvraag omgevings-
vergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat betekent 
dat je zonder een omgevingsvergunning de 
werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Kollumerzwaag
• Ganzingawei 24, het vergroten/

verbouwen van de woning.

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n Burdaard
• aan de Hikkaardersdyk, het organiseren 

van de 12e Truckfestival Burdaard 
op 17 en 18 juni 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 26 april 2022).

n Hallum
• aan de Zuidermiedweg, het organiseren 

van Autocross Hallum op 27 augustus 
2022 (aanvraag is ontvangen op 4 mei 
2022).

n Dokkum
• op het parkeerterrein Hogedijken, het 

organiseren van Dokkum Beach op 8,9 en 
10 juli 2022 (aanvraag is ontvangen op 
10 mei 2022).

n Veenklooster
• perceel nabij Kleasterwei, het organiseren 

van Mega Vrije Piraten Zomer Festival 
Veenklooster op 9 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 25 april 2022).

n Warfstermolen
• Leegsterweg 11, het organiseren van 

Reünie Korfbalvereniging De Lauwers op 
2 juli 2022 (aanvraag is ontvangen op 
28 april 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*) 

Verleende evenementenvergunning
n Blije
• aan de Farrewei 22, het houden van 

een dorpsfeest op 10, 11 en 12 juni 
2022(besluit is verzonden op 6 mei 
2022).

n Burum
• op het haventerrein aan De Meerpaal, het 

houden van een havenfeest op zaterdag 
9 juli 2022 van 17.00 tot 02.00 uur 
(besluit is verzonden op 12 mei 2022).

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).
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WIJZIGING AFVALINZAMELING 
I.V.M. HEMELVAARTSDAG

I.v.m. Hemelvaartsdag wordt uw groene container op zaterdag 28 mei geleegd. De 
containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van 
de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's. Bied de containers 
altijd in setjes van 2 aan, met 30 cm ruimte tussen de setjes. De milieustraten zijn 
gesloten op Hemelvaartsdag en geopend vrijdag 27 mei. 

n Dokkum
• Markt, Bargemerk en Druivenstraatje, het 

organiseren van de kunstmarkt Atelier 
Dokkum op 22 juli 2022 van 11.00 tot 
20.30 uur (besluit is verzonden op 10 mei 
2022).

n Hallum
• op het parkeerterrein it Blikkelân 21, 

voor het houden van een dorpsfeest 
op 9,10,11 en 12 juni 2022 (besluit is 
verzonden op 6 mei 2022).

n Marrum
• aan de Lage Herenweg, het houden van 

een dorpsfeest op 16, 17 en 18 juni 2022 
(besluit is verzonden op 12 mei 2022).

n  Noordoosthoek (Kollumerpomp, Mun-
nekezijl, Warfstermolen en Burum)

• het organiseren van de 
Avondwandel4daagse Noordoosthoek 
van 13 tot en met 17 juni 2022 van 17.30 
uur tot 20.30 uur (besluit is verzonden op 
10 mei 2022).

n Oosternijkerk
• feestterrein aan De Buorren (ingang 

naast nummer 45), het organiseren van 
een dorpsfeest van 23 tot en met 26 juni 
2022 (besluit is verzonden op 9 mei 
2022).

n Oudwoude
• door het dorp, het houden van een 

ringrijderij op 4 juni 2022 van 16.00 tot 
21.00 uur (besluit is verzonden op 12 mei 
2022).

n Warfstermolen
• Leegsterweg 11, het houden van een 

reünie van SV de Lauwers afdeling 
Korfbal op 2 juli 2022 (besluit is 
verzonden op 10 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
• Hogedijken 11, het realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

(*) 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 ver-
gunning in het gemeentehuis bekijken (op 
afspraak). Bezoek voor de openings tijden 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.

(***) Deze beslissing van de gemeente 
ligt met ingang van donderdag 19 mei 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,  
telefoonnummer (088)-361 13 33.

 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

Op de volgende dagen is het gemeentehuis gesloten
• Hemelvaartsdag 26 mei
• Vrijdag 27 mei
• Pinkstermaandag 6 juni 

Vrijdag 27 mei geldt een aangepaste telefonische bereikbaarheid
Het gemeentehuis is deze dag gesloten voor alle afdelingen, maar let op: voor het 
gebiedsteam jeugd hebben wij in geval van spoed een aangepaste telefonische 
bereikbaarheid. Heeft u een vraag aan het gebiedsteam met betrekking tot 
Jeugdzorg en kan het niet wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u 
bellen naar (0519) 29 88 88, optie 1.

Verder geldt voor calamiteiten buiten openingstijden het volgende
Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende 
werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:
• Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het 

volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
• Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving 

opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat 
in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer:  
(06) 515 107 75.

• Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact 
opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345.

 
KLYSTERTEAM IS ER WEER KLAAR VOOR!

Tot de zomervakantie kunnen scholen uit de gemeenten Dantumadiel en 
Noardeast-Fryslân weer veilig op excursie en meedoen met projecten van 
De Klyster. Opgeven kan via www.klyster.nl.

Donderdag 28 april 2022 kwamen natuurgidsen, bestuur en vrijwilligers van NME-
Centrum De Klyster voor het eerst na de coronatijd weer bij elkaar. De bijeenkomst 
vond plaats bij Boerderij de Omleiding in Feanwâlden.

“Hoewel vrijwilligers en natuurgidsen gewend zijn om in hun eentje met schoolkin-
deren op pad te gaan, hebben ze elkaar heel erg gemist. Normaal gesproken treft het 
klysterteam elkaar namelijk een paar keer per jaar om ervaringen uit te wisselen, bij 
te praten en workshops te volgen.” Aldus Marjolein Staal, teamleider van De Klyster. 
“En dat was er de afgelopen tweeëneenhalf jaar niet bij.” 

Het hoofddoel van het uitje was dan ook elkaar weer zien én op de foto te gaan met 
de nieuwe klysteroutfit. “Het was een top uitje en we zijn geïnspireerd en er weer 
helemaal klaar voor om de basisschoolkinderen mee te nemen en te laten genieten 
van de mooie natuur”, zeggen natuurgidsen Joanneke Romkema en Olga Baggelaar 
enthousiast.

 
MANDAAT EENMALIGE ENERGIETOESLAG 
EN UITVOERING REGELING OPVANG 
ONTHEEMDEN OEKRAÏNE
Burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend, dat zij onlangs 
hebben besloten tot het in mandaat laten uitvoeren van resp. het beslissen op 
aanvragen, en ambtshalve toekennen, van de eenmalige energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen (Participatiewet) en de uitvoering van de 
Regeling opvang ontheemden Oekraïne (beslissen op aanvragen om zgn. leefgeld en 
vergoeding van buitengewone kosten, incl. intrekking en eventuele terugvordering), 
met de mogelijkheid van ondermandaat .

Ook hebben zij ondermandaat verleend van de uitoefening van deze bevoegdheden 
die zij van het college en de burgemeester van Dantumadiel in mandaat 
verleend hebben gekregen. Zij hebben dit (onder-)mandaat verleend via de 
gemeentesecretaris en de teamleiders Ynkommen (eenmalige energietoeslag) en 
Administraasje M&S (Oekraïnersregeling) aan medewerkers.

De besluiten tot mandaatverlening liggen voor iedereen ter inzage op het 
gemeentehuis. De besluiten treden vandaag in werking en werken terug tot resp. 
1 mei en 1 april 2022. 

 
ENERGIEBESPAARBOX VIA UW GEMEENTE

Heeft u een huurwoning? Of bent u eigenaar van een woning met een WOZ-waarde 
van maximaal € 200.000,- is? Dan ontvangt u een per post een uitnodiging van uw 
gemeente om een energiebespaarbox op te halen. 

Hoe werkt dit?
Inwoners die in aanmerking komen, krijgen een brief met een unieke code en uitleg. 
Met deze code maken zij een keuze uit drie soorten bespaarboxen. Dit kan ook via 
een aanmeldkaartje. Daarna volgt een afhaalbericht om de energiebespaarbox op te 
halen bij een lokaal distributiepunt.

Keuze uit drie bespaarboxen. 
Er zijn drie soorten bespaarboxen. De inhoud varieert per box. Zo is er een 
elektriciteits-box met vooral ledlampen. Een combinatiepakket met radiatorfolie, 
doorstroombegrenzers, brievenbusborstel en ledlampen. En een pakket met 
waterbesparende douchekop, brievenbusborstel en radiatorfolie. 

Meer informatie over energiebesparen?
Kijk dan op duurzaambouwloket.nl voor nuttige energiebespaartips.
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RIEDSFERGADERINGEN
19 EN 25 MAAIE 2022

TONGERSDEI 19 MAAIE
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Debat
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerpen :  De raad gaat in debat over het project van de rondweg Wânswert.

It Beslút
Tiidstip  :  ± 20.30 oere
Underwerpen :   Collegevorming: de raad neemt afscheid van de zittende 

wethouders en benoemt de nieuwe wethouders.   

* 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.

WOANSDEI 25 MAAIE 
Lokaasje  :   Riedsseal, Van Limburg Stirumwei 18 Kollum * (Publyk is wolkom)

It Petear
Tiidstip  :  19.30 oere
Underwerp :   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 aan de Pilot Digitaal 

Participatieplatform. Een digitaal participatieplatform is een 
instrument om participatie met inwoners vorm te geven. De raad 
wordt hierover geïnformeerd. 

It Beslút
Tiidstip  :  ± 20.30 oere
Underwerp :   De ried nimt û.o. besluten oer: 

- Installatie raadsleden. 
- Vaststelling bestemmingsplan Healbeamswei 4 Anjum. 
- Rondweg Wânswert: belangrijke schakel in hoofdroute 
   N357-N361 (middelste deel). 
- Benoemen raadsleden in commissies e.d. 

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.


