
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  17 april 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

DANTUMADIELSE PICKNICKSET PRIJSVRAAG

Op welke plek in de gemeente Dantumadiel zou jij graag van een picknick willen 
genieten? Stuur ons een mooie foto van jouw favoriete locatie, met een leuk 
verhaal over deze plek. 
Op de gemeentewerf staat een prachtige picknickset klaar, die geplaatst zal 
worden op de locatie van de leukste inzending. 

Een deskundige jury, bestaande uit burgemeester Agricola, raadslid mevr. 
Tiemersma en dhr. Idema van Gemeentewurk, beoordeelt de inzendingen. 

De picknickset wordt in juni geplaatst.

Meedoen? Houd dan rekening met de onderstaande voorwaarden: 

•  Inzendingen kunnen tot 1 mei 2019 gestuurd worden naar info@dantumadiel.frl 
onder vermelding van 'Picknickset prijsvraag'.

•  De gekozen locatie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente 
Dantumadiel.

•  De gekozen locatie bevindt zich in de openbare ruimte.
•  De gekozen locatie ligt aan of nabij een fiets- en/of wandelroute.

DOE MEE & 
WIN EEN  

PICKNICKSET

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n Feanwâlden
•  Boskrâne 9 b, het bouwen van een wo-

ning (aanvraag is ontvangen op 9 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 Broeksterwâld
•  Kavelwei 25, het realiseren van een 

schuur (besluit is verzonden op 9 april 
2019).

n Damwâld
•  Badhúswei 31, het plaatsen van twee 

buitenunits warmtepompen voorzien van 
een hekwerk (besluit is verzonden op 5 
april 2019).

n Feanwâlden
•  IJsbaanstrjitte 2, het aanleggen van een 

glasvezel van KPN (besluit is verzonden 
op 9 april 2019).

n Readtsjerk
•  Boskwei 9, het uitbreiden van de woning 

(besluit is verzonden op 10 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.

Niet verder in behandeling zijnde 
omgevingsvergunning
n Damwâld
•  Nijewei 2, het uitvoeren van een werk 

of werkzaamheden (ingetrokken op 
verzoek van aanvrager).

n Rinsumageast
•  Tjaerdawei 45, het vervangen van de 

bestaande kapschuur (buiten behande-
ling gesteld).

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 

Verleende evenementenvergunning
n Feanwâlden
•  Ljurkstrjitte 2, achter sporthal De 

Hoantserig, het organiseren van een 
familiedag van de volleybalvereniging op 
22 juni 2019 van 14.00 uur tot 22.30 uur 
(besluit is verzonden op 8 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.

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 Feanwâlden
•  De Swette 13, het bouwen van sport- en 

recreatievaartuigen en de reparatie en 
onderhoud van schepen.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld is 
vastgesteld
Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad 
het Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld 
vastgesteld (IMRO-code NL.IMRO.1891.

bpDWherstrNijewei-0401). Het plan voor-
ziet in het planologisch mogelijk maken 
van een herstructurering van de woningen 
aan de Nijewei 15-36 te Damwâld, waarbij 
16 naoorlogse vervangen worden door 15 
nieuwe woningen.

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 30 mei 2019 kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak 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 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 beroepspro-
cedure en voorlopige voorziening, kunt u 
kijken op: 
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opne-
men met het team Romte, telefoon: 0519-
298888


