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 15 maart 2021 behandeld bij Hûs & Hiem in
Leeuwarden.



































De Brege 31 in Drachtstercompagnie, de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit
Gerben van Manenstraat 29 9204LN Drachten, de uitbreiding van de woning
Ottolaan 10 Drachten, de bouw van een bedrijfspand en het samenvoegen van de uitritten
Noorderbuurt 7a, 9203AK Drachten, het wijzigen van gevelreclame
Wimerts 43 9204GS Drachten, de bouw van een bijgebouw
De Naturij, bouwkavel 4, Drachten, de bouw van een woning
De Naturij, bouwkavel 2, Drachten, de bouw van een woning
De Naturij, bouwkavel 3, Drachten, de bouw van een woning
Pascallaan (perceel 9178) in Drachten, de bouw van 2 bedrijfshallen
aan 't Suderhiem in Drachten, de bouw van 35 appartementen
Anemoan kavel 33 in Boornbergum, de bouw van een woning
in het weiland t.h.v. Legauke 11 in Opeinde, het realiseren van een zonnepark
Klokhuislaan 9 9201JB Drachten, de uitbreiding van de woning aan de achterzijde
Ds Carsjenssingel 71, 9216VV Oudega, de uitbreiding van de woning
Eems 57 9204CA Drachten, het plaatsen van een dakkapel
Buorren 35 9223LC Houtigehage, de bouw van een garage
Lisdodde 70 9207AT Drachten, het plaatsen van een schutting
Anemoan 37 Boornbergum, de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit
Anemoan 25 9212RT Boornbergum, de bouw van een woning
Harddraversdijk 29, 9201HD Drachten, de uitbreiding van de woning
Ietje Kooistrastraat 1 9203NG Drachten, de bouw van een luifel/overkapping
Burmanialaan 40 9203PJ Drachten, de bouw van een schuur
Hanebalken 32 9205CX Drachten, het vervangen van kozijnen van de woning
Bruinsslotstraat 19 9203RW Drachten, de verbouw van de woning
Rinze Wibbelinkstraat 2 t/m 60 Drachten ( In de Luwte 1), de bouw van 30 woningen
Rinze Wibbelinkstraat 55 t/m 93 Drachten (In de Luwte 1 ), de bouw van 20 woningen
Kavel GLS op Bedrijvenpark A7- Noord, het realiseren van een nieuw depot
Efterom 2 9212PM Boornbergum, verbouw van de boerderij
Healwei 2, 9218RH Opeinde, het plaatsen van 4 lichtmasten
Hegewarren 1a, 9216XR Oudega, de aanleg van een insteekhaventje
Great Haersmawei 15 9216WG Oudega, strijdigheid bestemmingsplan voor de bouw van
een schutting en carport
De Rien 60, 9201AT Drachten, het realiseren van een aanbouw en herbouw berging
De Wetterwille 121 9207BM Drachten, de verbouw van de garage
Eijzengapaed 5 9215VV De Veenhoop, het realiseren van 6 vakantiewoningen
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