Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem
Er zijn op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen i.v.m. de corona maatregelen. Om toch
binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden.
U kunt hierbij niet aanwezig zijn.
Onderstaande plannen worden maandag 29 maart 2021 behandeld bij Hûs & Hiem in
Leeuwarden.






























Bakboord (kadastrale gemeente Drachten, sectie A nummer 15411) Drachten, de bouw
van een bedrijfspand
De Roef 19 9206AK Drachten, het plaatsen van reclame op de gevel
Zuidkade 74 9203CP Drachten, het wijzigen van de voorgevel
Jelle Plantingstraat 8 Drachten, de bouw van een woning
It West 17 9216XD Oudega, de uitbreiding van de woning
Het Noord 17 9207AD Drachten, het uitbreiden van de woning
Vogelzang 100, 9201SE Drachten, de bouw van een wonng
Hegewarren 1a, 9216XR Oudega, de aanleg van een insteekhaventje
Zuiderhogeweg 80, 9203SZ Drachten, het bestaande bedrijfspand verbouwen tot een
therapeutisch gezinscentrum
Noorderend 68, 9207AL Drachten, het energiezuinig maken van de woning
De Brege 31 in Drachtstercompagnie, de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit
Drachtster Heawei 91 9213VJ De Wilgen, de uitbreiding van een melkgeitenstal
Rinze Wibbelinkstraat 118 (in de Luwte 1, kavel 5), Drachten, de bouw van een woning
De Naturij, bouwkavel 4, Drachten, de bouw van een woning
Moezel 214 9204EM Drachten, het plaatsen van een kap op een deel van de garage
Hunze 157, 9204BL Drachten, het realiseren van een uitbouw aan de woning
in het weiland t.h.v. Legauke 11 in Opeinde, het realiseren van een zonnepark
Hegewei 9 9217VT Nijega, de renovatie van het voorhuis
Nipkowlaan kavel 42 Drachten, de bouw van een bedrijfsgebouw
De Houtkamp 33 9221SC Rottevalle, het plaatsen van zonnepanelen
Eendekroos 68 9207DT Drachten, het vervangen van de garagedeur
Tsjerkebuorren 37 9222NH Drachtstercompagnie, de verbouw van de woning
Folgeren 1a, 9207AA Drachten, de verbouw van de verdieping en het dak
Ietje Kooistrastraat 1 9203NG Drachten, de bouw van een luifel/overkapping
Mounehoek 6 9216VD Oudega, het plaatsen van een dakkapel
De Lanen 99 9204WB Drachten, de bouw van een garage
Oudeweg 108 9201EP Drachten, de verbouw van de woning
Veenscheiding 87-207 Drachten, nieuwe beplating kopgevel flat Veenscheiding
Spitsbergen 16 Houtigehage, de uitbreiding van de bedrijfsruimte
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