
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.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  27 februari 2019

OPENINGSTIJDEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ inzien
Tot en met donderdag 11 april 2019 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekster-
loane 19 te Damwâld’ ter inzage (NL.
IMRO.1891.bpDWhoeksterl19-0201). Het 
bestemmingsplan maakt het realiseren 
van twee nieuwe woningen en de sloop 
van een bestaande woning mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de zienswijzetermijn zonder afspraak 

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de  
gemeente Dantumadiel hebben een  
omgevingsvergunning verleend voor:

De herinrichting van het stationsgebied te 
Feanwâlden (zaaknummer UV 20182692). 
Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens 
de termijn dat het ontwerpbesluit ter 
inzage lag. Ten opzichte van het ontwerp-
besluit is het definitieve besluit dan ook 
niet gewijzigd.

De omgevingsvergunning en de overige 
bijbehorende stukken liggen vanaf 28 
februari 2019 voor een periode van zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis.

bekijken tijdens de openingstijden in het 
gemeentehuis in Damwâld, Hynsteblom 4. 
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak maken 
voor een ander tijdstip. 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 11 april 
2019 schriftelijk indienen bij de gemeente-

U kunt de omgevingsvergunning ook 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl 
bekend onder idn: NL.IMRO.1891.ovFW-
stationsgebied-0301

Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit en 
u bent belanghebbende, dan kunt u een 
beroepschrift indienen, als:
- u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet 
in staat bent geweest een zienswijze in te 
dienen.

Het beroepschrift moet u binnen zes we-
ken vanaf de dag na de terinzagelegging 
van dit besluit opsturen naar de rechtbank 

gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Rinsumageast
•  de Heechfinne 1, het oprichten van een 

schapenhouderij.

Vergunningen
 

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Damwâld
•  Lytse Loane 146, het plaatsen van wal-

beschoeiing (kan vergunningvrij).
•  Nijewei 2, het realiseren van een woning 

met inpandig kantoor (aanvraag is inge-
trokken).

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 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Damwâld

•  aan de Badhuisweg, het houden van 
een lunapark van 20 tot en met 23 maart 
2019 (aanvraag ontvangen op 14 febru-
ari 2019).

n De Westereen
•  aan de Sportleane, het organiseren 

van Circus Bossle van 10 tot en met 14 
april 2019 (aanvraag ontvangen op 19 
februari).

n Rinsumageast
•  tegenover Tjaerdawei 44, het organi-

seren van het VCR feest op 28 en 29 
juni 2019 (aanvraag ontvangen op 20 
februari). 

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 

Locatie Damwâld
Koailoane 11
9104 AA  Damwâld

dinsdag t/m vrijdag 
08:30 - 16:30 uur

zaterdag 
09:00  - 12:30 uur

Locatie Ferwert
Kleasterwei 41
9172 GN  Ferwert

dinsdag t/m vrijdag 
13:00 - 14:30

zaterdag 
09:00 - 11:00

Locatie Kollum
Trekweg 1a
9291 MP  Kollum

dinsdag t/m vrijdag 
13:00 - 14:30

zaterdag 
09:00 - 11:00

De milieustraten zijn zondag en maandag gesloten. 
U kunt uw afval naar alle locaties van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel brengen.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD  Groningen. U kunt 
uw beroepschrift ook digitaal indienen. 
Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-
code nodig. Als u nog geen DigiD-code 
hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, 
kunt u de rechter ook vragen om een  
voorlopige voorziening. Zo’n verzoek  
moet worden opgestuurd naar de  
Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt 
uw voorlopige voorziening ook digitaal 

aanvragen. Dat kan via de website http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. 

raad, postbus 22, 9104 ZG Damwâld.  
Ook kunt u mondeling reageren.  
Daarvoor moet u een afspraak maken met 
het team Romte.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact  
opnemen met het team Romte,  
telefoon: (0519) 29 88 88  

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer



Dorpenronde | Denk mee over de toekomst van jouw dorp! 
Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om 
de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakt het college een ronde 
langs alle dorpen. We starten in ieder dorp om 19:30 uur.

Data 2019: Dorp: Locatie:

04 maart Readtsjerk De Trochreed

11 maart Damwâld De Krúswei

18 maart De Westereen Old Dutch

1 april Rinsumageast / 
Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

15 april Driezum / 
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk 
ontbijt. Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek 
mag overal over gaan!  Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

Data 2019: Dorp: Locatie:

09 april Driezum De Nije Warf Wâlterswâld*

14 mei Damwâld De Krúswei

25 juni Feanwâldsterwâl ‘t Dûke Lûk

10 september Feanwâlden De Schierstins

15 oktober Readtsjerk De Trochreed

26 november Wâlterswâld De Nije Warf

* Let op: gewijzigde locatie

B en W schuift bij jou aan!
Onder de titel ´Sko ris Oan!´ 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.

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan


