Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Broeksterwâld
• Ds. Feitsmawei 1, het bouwwerk brandveilig in gebruik nemen (aanvraag is
ontvangen op 25 maart 2019).

n Damwâld

• Haadwei 160, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (aanvraag is ontvangen op
22 maart 2019).
• Haadwei 62, het verbouwen van de
woning (aanvraag is ontvangen op 25
maart 2019).
• Achterwei 6, het bouwen van een garage
(aanvraag is ontvangen op 26 maart
2019).

n Readtsjerk

• Boskwei 9, het uitbreiden van een woning (aanvraag is ontvangen op 20 maart
2019).

n Rinsumageast

• Juckemawei 29, het plaatsen van een
stacaravan voor tijdelijke woning (aanvraag is ontvangen op 20 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.
Verleende omgevingsvergunning

n Damwâld

• Ds. Germswei 23, het plaatsen van een
raam in de zijkant van de woning (besluit
is verzonden op 26 maart 2019).
• Achter en nabij de woningen aan de
Master Klokwei 59 t/m 75 oneven en
Ds Germswei 99 t/m 105 oneven, het
verplaatsen van een sloot (besluit is
verzonden op 28 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.
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.
Verleende exploitatievergunning

n De Westereen

• Op het perceel Toerstrjitte 1, het exploiteren van een openbare inrichting (kerkgebouw met een ontmoetingsruimte en een
jeugdcentrum) (besluit is verzonden op
27 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.

Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Damwâld
• Trekwei 7, het organiseren van een oefenmarathon op 25 mei 2019 (aanvraag
is ontvangen op 26 maart 2019).

n Driezum/Wâlterswâld

• Het houden van de Lampex op 18 mei

2019 (aanvraag is ontvangen op 20
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 De Westereen

• Parkeerplaats aan de Sportloane, het organiseren van een circus van 10 april tot
en met 14 april 2019 (besluit is verzonden op 26 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n De Westereen
• Roazeloane 73, het starten van het
bedrijf.

Bestemmingsplan
n Readtsjerk

Bestemmingsplan Readtsjerk is vastgesteld

3 april 2019
Het bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan tot het einde
van de beroepstermijn zonder afspraak
bekijken tijdens de openingstijden in het
gemeentehuis in Damwâld, Hynsterblom 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/viewer#!/idn/
NL.IMRO.1891.Readtsjerk-VA01.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u
kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 051929 88 88

Het bestemmingsplan vormt de planologische regeling voor Readtsjerk. Het
vervangt het bestemmingsplan Roodkerk.
De aanleiding voor het opstellen van dit
nieuwe bestemmingsplan is de gewenste
actualisering. Het plan is aangepast aan
de actuele beleidskaders en wetgeving
op het gebied van ruimtelijke ordening en
milieu.

Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De
Westereen’ ongewijzigd vastgesteld (NL.
IMRO.1891.bpWEdjipswal3-0401). Het
college van burgemeester en wethouders
heeft op 5 februari 2019 het besluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder ‘Djipswâl
3, De Westereen’ genomen.

Op de verbeelding is de volgende wijzigingen aangebracht:
-D
 e gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone -wijzigingsbevoegdheid’ is toegevoegd tussen Boskwei 3 en 3b.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
maandag
dinsdag

n De Westereen

In de regels zijn de volgende wijzigingen
aangebracht:
-D
 e formulering van artikel 10.1 onder
e is als volgt gewijzigd: ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijf', mede voor
bedrijfsactiviteiten behorende tot de categorieën 1 en 2 als bedoeld in bijlage
1 Staat van bedrijfsactiviteiten, alsmede
de bestaande bedrijfsactiviteiten;
- In artikel 19 is een wijzigingsbevoegdheid voor het toevoegen van woningen
toegevoegd, betreft artikel 19.2;
-D
 e foute verwijzingen in artikel 10.4.1
onder c zijn hersteld.

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

Wilt u reageren?
Tot en met 15 mei 2019 kunt u een
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postbus 20019, 2500EA Den Haag).
Beroep indienen kan alleen als u:
- belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbende bent en geen
zienswijze heeft ingediend, maar kunt
aantonen dat u daartoe niet in staat
bent geweest.
- belanghebbende bent en beroep wilt
indienen tegen de wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Readtsjerk
vastgesteld (NL.IMRO.1891.ReadtsjerkVA01).

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De volgende wijzigingen zijn aangebracht
in het bestemmingsplan.

CONTACT

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Djipswâl 3,
De Westereen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het
(opnieuw) opnemen van een zelfstandig woonbouwvlak op/nabij het perceel
Djipswâl 3 te De Westereen voor het
realiseren van een nieuwe woning. Het
betreft expliciet het terugbrengen van een
planologisch al eerder toegestane (bouw)
mogelijkheid.
Besluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder
Uit uitgevoerd geluidsonderzoek blijkt dat
de voorkeursgrenswaarde op de gevel van
de mogelijk te maken woning als gevolg
van het wegverkeer op de FoarstrjitteBoppewei wordt overschreden. Omdat
andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn,
is een hogere grenswaarde vastgesteld.
De vastgestelde hogere waarde bedraagt
maximaal 56 dB.
De stukken inzien
U kunt het bestemmingsplan en besluit
hogere grenswaarden geluid van 4 april
tot en met 15 mei 2019 zonder afspraak

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
 angepaste openingstijden i.v.m.
A
de feestdagen, gesloten op:
vrijdag 19 april (goede vrijdag)
maandag 22 april (2e paasdag)
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
(hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (2e pinksterdag)
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
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

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 met
IMRO-code NL.IMRO.1891.bpWEdjipswal3-0401.
Wilt u reageren?
Van 4 april tot en met 15 mei 2019 kunt u
ten aanzien van het vastgesteld bestemmingsplan en/of het genomen besluit
hogere grenswaarden geluid een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postbus 20019, 2500EA Den Haag).
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden geluid zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep indienen kan
daarom alleen als u belanghebbende bent
en geen zienswijze heeft ingediend, maar
kunt aantonen dat u daartoe niet in staat
bent geweest. Gelijktijdig met het indienen
van een beroepschrift kunt u een voorlo-

pige voorziening aanvragen.
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u
kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.
Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het team Romte,
telefoon: (0519) 29 88 88.

n Damwâld

Bestemmingsplan Campus Damwâld is
vastgesteld
Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Campus
Damwâld vastgesteld (NL.IMRO.1891.
bpDWcampusdamw-0401).
De inhoud van het bestemmingsplan

betreft de planologische regeling voor het
realiseren van een campus (basisscholencomplex met sporthal) ten zuiden van
Damwâld.
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn naar aanleiding van
zienswijzen de volgende wijzigingen in het
bestemmingsplan aangebracht:
In paragraaf 4.5 van de Toelichting is de
tekst aangepast met betrekking tot de realisatie van een 30 km zone in de omgeving
van de school.
In paragraaf 4.3 van de Toelichting zijn de
resultaten vermeld van en is de verwijzing
toegevoegd naar uitgevoerd ecologisch
vervolgonderzoek.
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 (NL.
IMRO.1891.bpDWcampusdamw-0401).
Wilt u reageren?
Tot en met 15 mei 2019 kunt u een
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postbus 20019, 2500EA Den Haag).
Beroep indienen kan alleen als u:
- belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbende bent en geen
zienswijze heeft ingediend, maar kunt
aantonen dat u daartoe niet in staat

bent geweest.
-b
 elanghebbende bent en beroep wilt
indienen tegen de wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u
kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met het team Romte,
telefoon: (0519) 29 88 88

LEERLINGEN DE WINGERD HERDENKEN JAN KAPER EN HARM BROUWER
Jaarlijks wordt er door het personeel en leerlingen van De Wingerd op 15 april een
herdenking georganiseerd bij het monument aan de Achterwei te Damwâld.
De plechtigheid begint om 13.30 uur bij het monument. Er worden bloemen gelegd
door de leerlingen.

Op 15 april 1945 werden Jan Kaper en Harm Brouwer doodgeschoten terwijl ze
een Duitse soldaat en een Nederlandse overloper probeerden tegen te houden.
Voor Kaper en Brouwer is een monument aan de Achterwei opgericht.
Het personeel en leerlingen van De Wingerd hebben het monument geadopteerd.

Inwoners van de gemeente Dantumadiel zijn van harte uitgenodigd bij deze
herdenking aanwezig te zijn. Bij slecht weer wordt de herdenking gehouden in
de centrale hal van de Wingerd. Dit wordt bekend gemaakt op de website van de
gemeente Dantumadiel: www.dantumadiel.frl.

Maandag 15 april Achterwei tijdelijk afgesloten
De leerlingen van de Wingerd houden op maandag 15 april een
herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Achterwei te Damwâld.
Daarom is de Achterwei vanaf 13.00 uur een gedeelte van de middag afgesloten.

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.
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

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

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

