
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: 
 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  01 mei 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

(besluit is verzonden op 25 april 2019).

n Feanwâlden
•  Stasjonswei 2, het plaatsen van een 

nieuw beschuttingssysteem (abri) (be-
sluit is verzonden op 25 april 2019).

n Rinsumageast
•  nabij de Kolkhuzerwei, het dempen en 

compenseren van een sloot (besluit is 
verzonden op 26 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.

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 exploitatievergunning
n Damwâld
•  Foarwei 25, het exploiteren van een 

horecabedrijf (besluit is verzonden op 25 
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.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Broeksterwâld
•  Patrimoniumwei 12, het organiseren van 

een theatervoorstelling ''Rêdbâd'' op 31 
mei, 1 juni, 7 juni, 8 juni en eventueel 11 
juni 2019 ( aanvraag is ontvangen op 23 
april 2019).

n Driezum
•  perceel tussen Van Sytzamawei 31 en 

Van Sytzamawei 33 te Driezum, het 
organiseren van het dorpsfeest van 
Driezum-Wâlterswald op 19 juni tot en 
met 23 juni 2019 (aanvraag is ontvangen 
op 18 april 2019).

n Readtsjerk
•  Tsjerkewei 19, het organiseren van Club-

kamp op 14 juni tot en met 16 juni 2019 
(aanvraag is ontvangen op 16 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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Damwâld
•  Hearewei 15, het plaatsen van een 

nieuw kozijn (aanvraag is ontvangen op 
18 april 2019).

n De Falom
•  Mûnewei 23 a, het bouwen van een 

berging en een carport (aanvraag is 
ontvangen op 18 april 2019).

n Driezum
•  Van Sytzamawei 29, het bouwen van 

een schuur (aanvraag is ontvangen op 
23 april 2019).

n Feanwâlden
•  De Hoek 5, het (her-)bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op  
12 april 2019).

•  Kûkhernewei 9 a, het slopen van de 
bestaande bedrijfswoning (aanvraag is 
ontvangen op 23 april 2019).

n Rinsumageast
•  Van Aylvawei 40, het aanleggen van een 

opslagterrein (aanvraag is ontvangen op 
13 april 2019).

•  Klaarkampsterwei 31, het verlengen van 
de ligboxenstal (aanvraag is ontvangen 

op 17 april 2019).

n Wâlterswâld
•  Koailoane 10, het dempen van een 

sloot (aanvraag is ontvangen op 23 april 
2019).

•  Koailoane 10, het renoveren van de 
ligboxenstal en het realiseren van een 
nieuwe bovenbouw (aanvraag is ontvan-
gen op 23 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.

Opschorting beslistermijn omgevings-
vergunning
n Damwâld 
•  Achter de Haadwei 115, het plaatsen 

van een telecommunicatiemast met 
toebehoren (op verzoek van aanvrager).

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn op te schorten 
tot 18 juni 2019.

Verleende omgevingsvergunning
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 54, het plaatsen 
van een nieuw beschuttingssysteem (abri) 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Leerlingenvervoer Dantumadiel
Schooljaar 2019/2020

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap 
of gedragsproblemen? Dan kan hij of zij gebruik maken van Leerlingenvervoer. 
Dat kan soms ook als de school ver weg is. 

Hoe vraagt u Leerlingenvervoer aan voor uw kind?
Vul het speciale aanvraagformulier in. Maakte u al eerder gebruik van 
leerlingenvervoer? Dan heeft u het formulier per post ontvangen. Geen formulier 
gekregen, of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Download het formulier op www.
noordoosthelpt.nl. Ontvangt u het formulier liever per post? Dan kunt u ons bellen 
op (0519) 29 88 88. Stuur het formulier z.s.m. terug. 

Komt uw kind in aanmerking voor Leerlingenvervoer?
Dat beoordeelt de gemeente als uw aanvraagformulier binnen is. 
Denkt u er aan dat u het formulier volledig invult, ondertekent en 
de eventuele bewijsstukken meestuurt?

Vragen?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Bel (0519) 29 88 88 of 
stuur een e-mail naar info@dantumadiel.frl

Stuur het 

formulier 

z.s.m. terug! 

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

Verleende evenementenvergunning
n Driezum
•  het organiseren van Lampex Dantuma-

diel in de omgeving van het bos en de 
bulten op 18 mei 2019 van 13.00 uur tot 
17.00 uur (besluit is verzonden op 26 
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.



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:

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

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

PROGRAMMA 4 MEI

Herdenking in 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/of de plechtigheid bij het monument.

19.15 uur Aanvang herdenkingsdienst in de Ned. Hervormde Kerk, Foarwei 2 Damwâld
19.50 uur Verlaten kerk
19.57 uur Aankomst monument (tegenover de Hervormde Kerk)
19.58 uur Taptoe signaal
20.00 uur 2 minuten stilte
   Wilhelmus 
  Korte toespraak door burgemeester Klaas Agricola gemeente Dantumadiel
   Kranslegging, gevolgd door bloemlegging door aanwezigen

Tijdelijke wegafsluiting vanwege kranslegging
Tijdens de kranslegging zal de Haadwei in Damwâld tijdelijk worden afgesloten voor al het verkeer. Wij vragen hiervoor 
uw begrip.


