Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
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CONTACT
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
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
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Heeft u ideeën?
Laat ze ons weten op 13 februari!
Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
•L
 ytse Loane 146, het plaatsen van een
walbeschoeiing (aanvraag is ontvangen
op 24 januari 2019).

n De Westereen

• aan de Gielfinkstrjitte en Blokmiesstrjitte,
het kappen van 19 bomen (aanvraag is
ontvangen op 25 januari 2019).

n Feanwâlden

• De Swette 13, het afwijken van het bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen
op 28 januari 2019).

n Rinsumageast

• Tjaerdawei 45, het vervangen van de
bestaande kapschuur (aanvraag is ontvangen op 30 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 geweigerde omgevingsvergunning.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Damwâld
• Trekwei 8 b, het realiseren van een paardenstal en schuur.
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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
n Driezum
• nabij Van Sytzamawei 28, het plaatsen
van zonnepanelen (besluit is verzonden
op 1 februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
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
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Damwâld
• in een weiland tegenover Achterwei 5,
het organiseren van een bruiloft op 24
mei 2019 (aanvraag is ontvangen 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 evenementenvergunning.
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.

Ontwerp bestemmingsplan
‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’
Met ingang van 7 februari 2019 ligt het
bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Iedereen kan in
die periode het ontwerpbestemmingsplan
inzien in de gemeentehuizen te Damwâld
en Dokkum. Het ontwerpplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.dantumadiel.
frl of via www.ruimtelijkeplannen.nl met
IMRO-code NL.IMRO.1891.bpBWtheatertuin-0301.
Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/
haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de hierboven
genoemde termijn van zes weken. Uw
schriftelijke zienswijze moet u richten aan
de gemeenteraad van Dantumadiel, adres:
Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden gemaakt via het
telefoonnummer (0519) 29 88 88 waarbij u
vraagt naar de behandelend ambtenaar.

Benoemingen
Benoemingen en aanwijzingen
medewerkers van Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel
Burgemeesters en wethouders van
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, ieder
voor zover bevoegd, maken bekend, dat
zij op 15 januari 2019 hebben besloten om
per 1 januari 2019 een aantal medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân
op basis van daarop gerichte wettelijke
voorschriften te benoemen of aan te
wijzen in speciale functies, ter uitvoering
daarvan in de gemeente.
Deze benoemingen en aanwijzingen zijn
mede het gevolg van de centrumgemeenteregeling, die vanaf 1 januari jl. bestaat
tussen de colleges en burgemeesters van
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Het gaat om ambtenaren gemeentelijke
belastingen (w.o. de heffingsambtenaar:
aangewezen is de gemeentesecretaris
van Noardeast-Fryslân en de invorderingsambtenaar: aangewezen is de teamleider
Administraasje en Belestings van de
afdeling Bedriuwsfiering van NoardeastFryslân), ambtenaren van de burgerlijke
stand, leerplichtambtenaren, toezichthouders
en de functionaris gegevensbescherming.
Medewerkers van Flanderijn Invordering
B.V. te Venray zijn aangewezen als belastingdeurwaarders.
Tevens zijn buitengewone ambtenaren van
de burgerlijke stand (trouwambtenaren)
benoemd.
De benoemings- of aanwijzingsbesluiten
liggen vanaf heden ter inzage op het
gemeentehuis (centrale balie).

