Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

13 maart 2019
CONTACT

WERKZAAMHEDEN BROEKLOANE TE WALTERSWÂLD
Op 18 maart begint de aannemer (A. Faber B.V.) met
werkzaamheden aan de Broekloane te Wâlterswâld.
Het betreft een herinrichting binnen de bebouwde
kom en constructieverbetering en herstraten buiten de
bebouwde kom. Begonnen wordt vanaf de Foarwei en dan
zuidwaarts. Betekent ook dat de Broekloane van 18 maart
voor het doorgaand verkeer is afgesloten. Er wordt dan
een omleidingsroute ingesteld welke met borden wordt
aangegeven.

De aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte
gehouden over de afsluiting/stremming van de wegen en de
bereikbaarheid van hun percelen. De verwachting is dat de
werkzaamheden circa juli zijn afgerond.
Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met A. de Vos (A. Faber B.V.) tel. (0515) 57 28 28 of
S. van der Werff (gemeente)
tel. (0519) 29 88 88

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER GEMEENTE DANTUMADIEL
Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend, dat zij in hun vergadering van 5 maart 2019 een medewerker
hebben aangewezen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de volgende wettelijke
regelingen gegeven voorschriften: Participatiewet (PW), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo
2015) en de Jeugdwet.
Het aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis te Damwâld (centrale balie).

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Broeksterwâld
•H
 aaijehoeke 35, het realiseren van een
schuur (aanvraag is ontvangen op 28
februari 2019).
• Meekmastrjitte 31, het uitbreiden van een
bestaande woning (aanvraag is ontvangen op 1 maart 2019).

n Damwâld

• Foarwei 125, het wijzigen van het bestemmingsplan (aanvraag is ontvangen
op 21 februari 2019); deze aanvraag
stond in de krant van 6 maart 2019 fouttief gepubliceerd onder het kopje “niet
verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning”, waarvoor rectificatie bij
deze.
• Haadwei 63, het realiseren van twee appartementen (aanvraag is ontvangen op
5 maart 2019).
• Ds. Germswei 23, het plaatsen van een
raam in de zijkant van de woning (aanvraag is ontvangen op 6 maart 2019).

n Feanwâlden

• De Wâl 1a, het bouwen van een loods
(aanvraag is ontvangen op 21 februari
2019); deze aanvraag stond in de krant
van 6 maart 2019 fouttief gepubliceerd
onder het kopje “niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning”,
waarvoor rectificatie bij deze.
• De Hoek 10, het realiseren van een
sleufsilo (aanvraag is ontvangen op 4
maart 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.

• Roazeloane 73, het realiseren van een
bedrijfspand (besluit is verzonden op 4
maart 2019).

Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Feanwâlden
• De Wylgen 1, het brandveilig gebruik van
Buitenschoolse opvang De Lytse Pykjes.

• Foarwei 42, het realiseren van een
nieuwe stenen garage (besluit is verzonden op 6 maart 2019).

Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 14
maart 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage. Een ieder kan
gedurende deze termijn een zienswijze
indienen. Dit betekent dat u uw mening
of reactie kunt geven over het opgestelde
ontwerpbesluit.

n Driezum

n Feanwâlden

• Boskrâne 7, het bouwen van een vrijstaande woning (besluit is verzonden op
5 maart 2019).
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Damwâld
• achter de Haadwei 115, het plaatsen van
een telecommunicatiemast met toebehoren.

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.

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.

Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n De Westereen
• parkeerplaats aan de Badhúswei te De
Westereen, het organiseren van Kofferbaksale op 11 mei 2019 van 10:00 uur tot
16:00 uur (aanvraag is ontvangen op 5
maart 2019)

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Badhúswei 31, het kappen van 6 bomen
en het verwijderen van bosschages (besluit is verzonden op 5 maart 2019).

n De Westereen

• Keapmanswei 11, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op 1 maart
2019).

n Feanwâlden

• Bûtefjild 24, het organiseren van een
bruiloft op 25 mei 2019 van 20:00 uur
tot 00:15 uur (aanvraag ontvangen op 4
maart 2019).

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
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
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 & vrijdag 09:00-12:00 uur
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
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
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

• Bûtefjild 24, het organiseren van een
tuinfeest voor genodigden op 18 mei
2019 van 20:00 uur tot 01:30 uur (aanvraag ontvangen op 4 maart 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.
Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
• het organiseren van de overlever fietstoertocht op 20 april 2019 van 9.00 uur
tot 17.00 uur, start en finish bij De Kruisweg, Haadwei 42 (besluit is verzonden
op 7 maart 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.
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!
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.

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.

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:

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

18 maart

De Westereen

Old Dutch

09 april

Driezum

De Nije Warf Wâlterswâld*

1 april

Rinsumageast /
Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

14 mei

Damwâld

De Krúswei

15 april

Driezum /
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

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

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan
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Nieuwbouwplannen
Feanwâlden
Altijd goed onderwijs voor uw kind!
Oók in Feanwâlden.
Goed basisonderwijs is onmisbaar voor onze kinderen. In heel
Dantumadiel willen we goede basisscholen houden. Daarom gaan
Stichting Roobol en PCBO Dantumadiel het gesprek aan over een
nieuwe, duurzame en energiezuinige school in Feanwâlden.
In zo’n nieuw gebouw zou ruimte moeten zijn voor onder meer
CBS De Frissel en de Dr. Theun de Vriesskoalle. Ook voor andere
partners uit het dorp is er ruimte in het nieuwe gebouw. Geef uw
belangstelling gerust aan. Maar waar moet het gebouw komen?
Graag horen we uw mening.
Bezoek daarom onze inloopavond en denk met ons mee!

U bent van harte welkom

PCB

Dantumadiel

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

