
Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

CONTACT

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
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

• maandag : 09:00-12:00 uur
• dinsdag : 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

Steeds meer zaken kunt u online  
regelen via de website.
 

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• nabij Tienewei 16, het dempen van een 
  sloot en het aanleggen van een buis voor 
  het afvoeren van bermwater in de sloot 
  (aanvraag is ontvangen op 
  23 januari 2019).

n De Westereen
• langs de Nije Feart, het aanleggen van 
   een broedeiland (aanvraag is ontvangen 
   op 21 januari 2019).

n Feanwâlden
• IJsbaanstrjitte 2, het aanleggen van een 
  glasvezel (aanvraag is ontvangen op 
  18 januari 2019).
• Boskrâne 7a, het bouwen van een vrij-
  staande woning (aanvraag is ontvangen 
  op 19 januari 2019)
• Bûtefjild 24, het verbouwen van een 
  woning en bedrijfsgedeelte (aanvraag is 
  ontvangen op 20 januari 2019).

n Sibrandahûs
• Trekwei 2, het vervangen van een be-
  staande geitenstal (aanvraag is ontvan-
  gen op 23 januari 2019).

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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verlengen beslistermijn omgevings
vergunning
n Feanwâlden
• het realiseren van twee bedrijfsverzamel
  gebouwen met bedrijfsunits op het 
  perceel Mûnestrjitte 22 01 t/m Mûnestrjit
  te 22 24.

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.

Verleende omgevingsvergunning
n Feanwâlden
• kruising Nijewei en Achterwei (kadastraal 
  bekend gemeente Veenwouden, sectie 
  F, nummer 4528), het kappen van 1 eik 
  (besluit is verzonden op 23 januari 2019).
 • Mûnestrjitte 22 01 t/m Mûnestrjitte 22 24, 
   het realiseren van twee bedrijfsgebou-
   wen met bedrijfsunits en een uitrit        
   (besluit is verzonden op 
   24 januari 2019).

n Wâlterswâld
• Foarwei 55, het realiseren van een 
  bedrijfsloods (besluit is verzonden op 
  22 januari 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

Verleende (uitgebreide) omgevings-
vergunning
n De Westereen
• het verlengen van het bestaande perron 
  op het treinstation (besluit is verzonden 
  op 24 januari 2019).

n Feanwâlden
• Johanneswâld 1, het brandveilig gebruik 
  van het pand (besluit is verzonden op 
  23 januari 2019).
• het verlengen van het bestaande perron 
  op het treinstation (besluit is verzonden 
  op 24 januari 2019).

De besluiten liggen met ingang van don-
derdag 31 januari 2019 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De 
besluiten zijn voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een beroep-
schrift tegen het besluit indienen bij de 
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 

welstandscommissie in het gemeentehuis 
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

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.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  30 januari 2019

OPENINGSTIJDEN

Als het weer het toelaat begint aannemer Jansma Drachten op 4 februari met het aanpassen van veeroosters in de Haadwei 
ten zuiden van De Falom. Tijdens de werkzaamheden die de gehele week duren wordt de weg afgesloten voor alle verkeer 
met uitzondering van fietsers en bromfietsers, het fietspad wordt namelijk niet afgesloten. Autoverkeer moet nu zoveel als 
mogelijk over de centrale as. Het overige verkeer wordt omgeleid via Feanwâlden en Broeksterwâld door het Bûtefjild. Voor 
nadere informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met S. van der Werff (0519) 29 88 88. 

Omdat de weg dan toch is afgesloten worden tegelijk met de werkzaamheden aan de veeroosters reparatiewerkzaamheden 
aan de brug over de Falomsterfeart uitgevoerd. 

HAADWEI TEN ZUIDEN VAN DE FALOM AFGESLOTEN VOOR DOORGAAND VERKEER

OUDPAPIERKALENDERS

De oudpapierkalenders van de gemeente worden aan huis 
bezorgd door de verenigingen die ook de inzameling van het 
oud papier verzorgen. 

U kunt de kalenders ook bekijken en downloaden op onze 
website: www.noardeast-fryslan.nl/afval


