
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  20 maart 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

voor een ander tijdstip. 

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u reageren?
Tot en met 2 mei 2019 kunt u een beroep-
schrift indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:
-  belanghebbende bent en een zienswijze 

heeft ingediend op het ontwerpbestem-
mingsplan;

-  belanghebbende bent en geen zienswij-
ze heeft ingediend, maar kunt aantonen 
dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kunt u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen. 

Voor meer informatie over de beroeps-
procedure en voorlopige voorziening, kunt 
u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/ 
onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/
ruimtelijke-ordeningskamer.html. 

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

Bestemmingsplan
 

Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De 
Westereen’ vastgesteld
Op 26 februari 2019 heeft de gemeen-
teraad het bestemmingsplan ‘Elzeloane 
10, De Westereen vastgesteld’ (NL.
IMRO.1891.bpWEelzeloane10-0401). 

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de beroepstermijn zonder afspraak 
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?
Tot en met 2 mei 2019 kunt u een beroep-
schrift indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
•  Ds Feitsmawei 1, het brandveilig gebruik 

van het pand (aanvraag is ontvangen op 
11 maart 2019).

n Feanwâlden
•  De Bjirken 48, het plaatsen van een 

zendmast (aanvraag is ontvangen op 11 
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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
•  ten noorden van Haadwei 6, het kappen 

en rooien van 68 bomen (besluit is van 
14 maart 2019).

n De Westereen
•  Westein 61, het verbouwen/uitbreiden 

van de woning (besluit is verzonden op 8 
maart 2019).

n Feanwâlden
•  De Swette 13, het vestigen van een 

bedrijf (besluit is verzonden op 12 maart 
2019).

n Rinsumageast
•  Aldewei 10, het vervangen en vergroten 
van de bestaande garage (besluit is 
verzonden op 14 maart 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
•  Achterwei 62, het organiseren van de 

Jaap Gulmans Ringriderij op 5 juni 2019 
(aanvraag is ontvangen op 10 maart 
2019).

•  en omgeving, het organiseren van de 
avondvierdaagse van 3 juni tot en met  
7 juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 
10 maart 2019).

n Rinsumageast
•  op een terrein nabij Eysingawei 20, het 

organiseren van het oldtimerfestival op  
1 juni 2019 (aanvraag is ontvangen op 
12 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
•  Badhúswei, het houden van een luna-

park van 20 maart t/m 23 maart 2019 
(besluit is verzonden op 12 maart 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift 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.

Wijzigingsplan
 

Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 
15A Broeksterwâld’ vastgesteld
Op 12 februari 2019 heeft het college 
van B en W het wijzigingsplan ‘Master 
Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ 
vastgesteld (NL.IMRO.1891.wpBWmaster-
wouda-0401). Met dit plan wordt de bouw 
van 1 woning mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde 
van de beroepstermijn zonder afspraak 
bekijken tijdens de openingstijden in het 
gemeentehuis in Damwâld, Hynsteblom 4. 
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak maken 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

VERHUUR PERCEEL WEILAND GELEGEN AAN VERBINDINGSPAD DE WESTEREEN 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van 
het gebruik van een perceel weiland gelegen aan het Verbindingspad, De Westereen. Kadastraal bekend 
gemeente Veenwouden sectie G, nummer 4814, zoals gemarkeerd is op de situatietekening. 

Het perceel is circa 0.7400 ha groot. De grond wordt op jaarbasis verhuurd, waarbij gunning in principe 
plaatsvindt aan de hoogste bieder, onder voorbehoud van de hoogte van het bod.

Bod uitbrengen
U kunt per e-mail een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel. Dit doet u door uw bod te mailen voor  
19 april aan t.arjaans@noardeast-fryslan.nl .  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans  
e-mail: t.arjaans@noardeast-fryslan.nl of telefonisch (0519) 57 44 32.

Schaal 1:2000, aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep indienen kan alleen als u:
-  belanghebbende bent en een zienswijze 

heeft ingediend op het ontwerpbestem-
mingsplan;

-  belanghebbende bent en geen zienswij-
ze heeft ingediend, maar kunt aantonen 
dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kunt u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen. 

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



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:

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

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van de gemeente 
Dantumadiel.
Wanneer:  dinsdag 26 maart 2019 om 19.30 uur
Waar:  gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4) 

Agenda
• Extra kosten voor realisatie jeugdsoos Feanwâlden
• Spoedaanvraag De Wingerd

• Kwijtscheldingsverordening 2019

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente www.
dantumadiel.frl. U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden onder 
bestuur > gemeenteraad kalender. 

De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

 AANKONDIGING RAADSVERGADERING


