
CONTACT

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

 Aangepaste openingstijden i.v.m.  
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

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  24 april 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n De Westereen
•  Salomon Levystrjitte 44, het bouwen van 

een woning (wijzigingsaanvraag) (aan-
vraag is ontvangen op 12 april 2019).

n Rinsumageast
•  aan de Kolkhuzerwei, het dempen en 

compenseren van een sloot (aanvraag is 
ontvangen op 11 april 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
•  Achterwei 6, het bouwen van een garage 

(besluit is verzonden op 16 april 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.

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 

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n  Damwâld
•  Rommert de Breestrjitte 4, het aanwijzen 

van een gehandicaptenparkeerplaats 
(besluit is verzonden op 15 april 2019).

n De Westereen
•  ter hoogte van Brugchelencamp 169, het 

aanwijzen van een gehandicaptenpar-
keerplaats (besluit is verzonden op 17 
april 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.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  Damwâld
•  Hynsteblom 4 (parkeerterrein voor het 

gemeentehuis), het organiseren van een 

Wanneer:  dinsdag 30 april  2019 om 19.30 uur
Waar:  gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4) 

Agenda
• Verordening art. 213; doelmatigheid en doeltreffendheid
• Wijziging bouwverordening
• Erfgoedverordening
• Aanpassing verordening adviescommissie bezwaarschriften Noardeast en Dantumadiel
• Binnenklimaat kantoor gemeentehuis Dantumadiel

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

  openluchtdienst op 2 juni 2019 (aanvraag   
  is ontvangen op 10 april 2019).

n Feanwâlden e.o.
•  het organiseren van de Lodenhelrun op 5 

juli en 6 juli 2019 (aanvraag is ontvangen 
op 14 april 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  Damwald e.o.
•  het organiseren van de avondvierdaagse 

van 3 juni tot en met 7 juni 2019 (besluit is 
verzonden op 16 april 2019).

n  Damwâld
•  Achterwei 62, het organiseren van de 

Jaap Gulmans Ringriderij op 5 juni 2019 
(besluit is verzonden op 16 april 2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

WIL JIJ MEEBESLISSEN IN 
DE GEMEENTE DANTUMADIEL?

 

DOE DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF!
 

Leer hoe de lokale politiek werkt, hoe je invloed kunt uitoefenen en hoe je zelf gemeenteraadslid kunt worden. 
Vijf avondbijeenkomsten in het gemeentehuis in Damwâld. Met o.a. een training debatteren, ontmoetingen met politici en 
bestuurders uit de gemeente en een bezoek aan een raadsvergadering.

WANNEER?  ‘S AVONDS 29 MEI, 05 JUNI, 12 JUNI, 18 JUNI, 25 JUNI 2019 (TIJDSTIP VOLGT)
WAAR?   GEMEENTEHUIS DAMWÂLD
CURSUSLEIDER: TIENEKE CLEVERING
 
MELD JE AAN VIA E-MAIL: GRIFFY@DANTUMADIEL.FRL OF BEL: 06 - 25 34 21 93 (GRIFFIER TEUN DE JONG) Tieneke Clevering, ProDemos

UITNODIGING 4 MEI HERDENKINGSDIENST EN KRANSLEGGING DAMWÂLD

Op zaterdag 4 mei 2019 wordt er in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Foarwei 2 in Damwâld om 
19.15 uur een herdenkingsdienst gehouden. Tijdens deze dienst wordt er stilgestaan bij alle mensen die hun 
leven gaven voor de vrijheid van anderen. Na de herdenkingsdienst worden kransen en bloemen gelegd bij 
het gemeentelijk monument aan de Haadwei in Damwâld. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de herdenkingsdienst en aansluitend de kranslegging.

Tijdens de kranslegging zal de Haadwei tijdelijk worden afgesloten voor al het verkeer. Wij vragen hiervoor 
uw begrip.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen 
worden doorgegeven. U kunt daartegen 
geen bezwaren indienen. Voor informa-
tie kunt u bellen met de afdeling vergun-
ningen via (0519) 29 88 88.

OPINIËRENDE EN BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING


