Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

9 januari 2019
CONTACT

WERKZAAMHEDEN THIEDAMAWEI EN DE KLIMMER TE DAMWÂLD
Op 14 januari begint de aannemer (WMR Rinsumageast) met werkzaamheden aan de Thiedamawei en De Klimmer te
Damwâld. Het betreft o.a. het realiseren van parkeerplaatsen en het aanbrengen van een plein. Waar nodig wordt het verkeer
omgeleid. De school De Wingerd en de appartementen aan De Klimmer blijven bereikbaar. De aanwonenden worden op de
hoogte gehouden over de afsluiting/stremming van de wegen en de bereikbaarheid.
De verwachting is dat de werkzaamheden half april zijn afgerond.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:
J.J. Braaksma (aannemer WMR), tel. (06) 22 76 30 65 of S. van der Werff (gemeente), tel. (0519) 29 88 88.

Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
ma t/m do: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl
OPENINGSTIJDEN
• maandag
• dinsdag

: 09:00-12:00 uur
: 09:00-12:00 en
19:00-20:30 uur
(alleen burgerzaken)
• woensdag : 13:00-16:30 uur
• donderdag : 09:00-12:00 uur
• vrijdag
: 09:00-12:00 uur

INZAMELING OUD PAPIER
De data voor de inzameling van het oud papier in Dantumadiel zijn bekend.
U vindt ze op de website: www.dantumadiel.frl/afval

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n De Westereen
• Keapmanswei 11, het realiseren van een
woning met schuur (aanvraag is ontvangen op 21 december 2018).
• het plaatsen van verlichte reclameborden
van Aldi en COOP aan lantaarnpalen
(aanvraag is ontvangen op 19 december
2018).
• De Tuorrebout 16, het bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 29
december 2018)
n Feanwâlden
• Haadstrjitte 18, het starten van workshops aan huis en het organiseren van
bijeenkomsten
(aanvraag is ontvangen op 20 december
2018).

n Kollumerzwaag:
• Triemsterloane 43, het aanleggen van
een in-/uitrit (aanvraag is ontvangen op
31 december 2018).
n Wâlterswâld
• Foarwei 55, het realiseren van een
bedrijfsloods (aanvraag is ontvangen op
27 december 2018).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde omgevingsvergunning.
Verlengen beslistermijn omgevings
vergunning
n Damwâld
• Ds. Germswei 14, het realiseren
van een schuur en het plaatsen van

Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken.
De beslistermijn wordt verlengd vanwege
het ontbreken van een positief eindadvies.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis
te Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl

Ontbijt mee in Rinsumageast

Onder deze titel vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het
college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners,
ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij de
mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.
Dantumadiel heeft er voor gekozen om een zelfstandige gemeente te blijven.
Een gemeente die van en voor haar inwoners is. Een gemeente die het belang
van de inwoners voorop stelt en ruimte biedt aan mensen, bedrijven en
organisaties die maatschappelijk initiatief tonen. Ontmoetingen staan daarbij
centraal, om zo de lokale kennis en kracht nog beter te kunnen benutten.

‘Brochje mei B en W’ (ontbijt met B en W)

Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk
ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!

Meld jij je ook aan voor het ontbijt in jouw dorp?

Het eerstvolgende ontbijt vindt plaats in Rinsumageast op 15 januari 2019.
Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88
GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

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.

B en W schuift bij jou aan!

‘Sko ris oan’ (schuif ‘ns aan)!

VERGUNNINGEN

een antennemast.

Wanneer? Din
sdag 15 janu
ari
Hoe laat? Tu
ssen 08:30 e
n 09:30 uur
Waar? MFC d
e Beijer

