
CONTACT

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88 
maandag t/m donderdag: 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 & vrijdag 09:00-12:00 uur

Steeds meer zaken kunt u online  
regelen via de website.

Damwâld Koailoane 11 
dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 16:30 uur
zaterdag 09:00 - 12:30 uur

Ferwert Kleasterwei 41  
Kollum Trekweg 1a  
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 14:30 uur
zaterdag 09:00 - 11:00 uur

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  6 maart 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

n Feanwâlden
•  achter de sporthal aan de Ljurkstrjitte 2, 

het organiseren van een familiedag op 
22 juni 2019 (aanvraag ontvangen op 21 
februari 2019).

n Wâlterswâld
•  Foarwei 31 a, het organiseren van Paar-

dendagen van 25 juli tot en met 27 juli 
2019 (aanvraag ontvangen 26 februari 
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 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.

Vergunningen
 

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Damwâld
•  Foarwei 125, het wijzigen van het be-

stemmingsplan (aanvraag is ontvangen 
op 21 februari 2019).

n Feanwâlden
•  De Wâl 1, het bouwen van een berging 

(aanvraag is ontvangen op 21 februari 
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.

Verleende omgevingsvergunning
n De Westereen
•  De Tuorrebout 16, het bouwen van een 

woning met garage (besluit is verzonden 
op 27 februari 2019).

•  Gielfinkstrjitte en Blokmiesstrjitte, het 
kappen van 19 bomen (besluit is verzon-

den op 28 februari 2019).

n Rinsumageast
•  Van Aylvawei 3, het inpandig verbouwen 

van een winkelruimte tot woning (besluit 
is verzonden op 26 februari 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.

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
•  op de parkeerplaats bij het sportpark, het 

organiseren van een kofferbaksale op 
29 juni 2019 (aanvraag ontvangen op 25 
februari 2019).

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en Waterschappen plaats. De gemeente Dantumadiel 
neemt op 21 maart 2019 deel aan het experiment ‘centrale 
stemopneming’ voor de verkiezingen. Hierbij worden de 
stemmen op kandidaatniveau de dag na de verkiezingen geteld.

Op de avond van de verkiezingen wordt vanaf 21.00 uur het 
aantal stemmen per lijst in de gemeente Dantumadiel geteld. 
Deze voorlopige uitslag wordt op de website  
www.dantumadiel.frl bekend gemaakt.
 
 

Op donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur worden de 
stemmen op kandidaat-niveau geteld op de centrale tellocatie. 
Deze is gevestigd in de ‘Van der Bijhal’ te Kollum.

Deze tellingen zijn openbaar en u bent hierbij van harte 
welkom. De uitslag van beide verkiezingen wordt aansluitend 
door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt.  
Ook hierbij bent u van harte welkom.  

Locatie:  Sporthal ‘Van der Bijhal’
Adres:  Maartensplein 1
Plaats:  Kollum

De gemeente begint binnenkort met de herinrichting van de Broekloane in Walterswâld. Samen met 
een werkgroep is hier een ontwerp voor gemaakt. Aannemersbedrijf A. Faber heeft de opdracht 
gekregen om dit project uit te gaan voeren. 

Samen met de aannemer organiseert de gemeente een informatieavond over de planning, de 
werkwijze en de uitvoering van dit project. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Informatieavond project 'Herinrichting Broekloane'
Datum:  7 maart 2019
Tijdstip:  19.00- 21.00 uur
Locatie:  Dorpshuis De Nije Warf Walterswâld 

TELLING STEMMEN VERKIEZINGEN 20 MAART EN BEKENDMAKING UITSLAG

HERINRICHTING BROEKLOANE WÂLTERSWÂLD 

 
 
----------------------------------------PERSBERICHT 28 februari 2019------------------------------------------------ 

Jonge mantelzorgers: Fundag Noardeast-Fryslân en Dantumadiel!  

Vrijdag 22 maart is het zo ver, dan is er weer een Fundag voor jonge mantelzorgers uit Noardeast-
Fryslan en Dantumadiel! De Fundag staat voor ontspanning en gezelligheid, en je treft er 
leeftijdsgenoten  
Deelname is gratis.  
 
We verzamelen om 17.00 uur in het Bowlingcentrum Dokkum en maken kennis met elkaar.  Daarna 
gaan we groepjes maken en met zijn allen bowlen. Tussendoor gaan we lekker eten  van een héérlijk 
buffet en daarna gaan we nog proberen om de laatste strikes te gooien. Om half 9 is het programma 
afgelopen en sluiten we de dag af.  
 
Ben je jonge mantelzorger of ken je iemand die jonge mantelzorger is, geef je dan op voor de 
Fundag!  Je kunt je aanmelden t/m 17 maart, we hoppen jullie allemaal te zien! Je mag een vriend of 
vriendin meenemen.  Opgave via mail: info@fawaka.nu  of bel naar: 0519 – 292223, Stichting Welzijn 
Het Bolwerk voor opgave en verdere informatie.  
 
 

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:

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


