
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  08 mei 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

gemeente Dantumadiel zijn voornemens 
medewerking te verlenen aan een aan-
vraag om omgevingsvergunning voor de 
activiteiten “strijd regels ruimtelijke orde-
ning” en “bouwen van een bouwwerk” ten 
behoeve van de realisatie van een zestal 
woningen aan de Freiahof te Feanwalden

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Uit geluidsonderzoek is gebleken dat de 
voorkeursgrenswaarde als gevolg van het 
spoorverkeer wordt overschreden. Burge-
meester en wethouders van de gemeente 
Dantumadiel zijn voornemens om een ho-
gere grenswaarde vast te stellen. Voor de 
ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op 
de gevel van de woning (op slaapkamer-
hoogte) zal deze maximaal 63 dB mogen 
bedragen.

De ontwerpvergunning en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarde inzien
De ontwerp omgevingsvergunning en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde, met 
bijbehorende stukken, liggen met ingang 
van donderdag 9 mei 2019 voor een ieder 
gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te 
Damwâld. 

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning 
en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis en ook op internet raadple-
gen op: Plannen Dantumadiel ter inzage.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Feanwâlden
• Stinswei 13, het plaatsen van een geld 
 automaat (aanvraag is ontvangen 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.

Verleende omgevingsvergunning
Damwâld
• Foarwei 125, het wijzigen van het be- 
 stemmingsplan inzake het aan huis  
 willen geven van workshops (besluit is  
 verzonden op 30 april 2019).

n Rinsumageast
• Juckemawei 29, het plaatsen van een  
 woonunit (stacaravan) voor tijdelijke  
 woning (besluit is verzonden op 29 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.noardeast-fryslan.nl.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n Damwâld
•  op het parkeerterrein aan de Badhúswei,  

het organiseren van een Beach Voetbal-
toernooi van 17 juni tot en met 23 juni  
2019 (aanvraag is ontvangen op 25 april 
2019).

• het organiseren van een garageverkoop  
 op 31 augustus 2019 (aanvraag is ont- 
 vangen op 30 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 Damwâld
•  Trekwei 7, het organiseren van het evene-

ment Oefenmarathon Damwâld op 25  
 mei 2019 (besluit is verzonden op 30 
april 2019).

n Feanwâlden
•  op de Koemarkt, het organiseren van  

een kermis van 12 juni tot en met 15 
juni 2019 (besluit is verzonden op 2 mei 
2019).

n Rinsumageast
• op een perceel weiland nabij Eysingawei  
 20, het organiseren van het Oldtimer  
 Festival op 1 juni 2019 van 8.00 uur tot  
 01.00 uur (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.

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 Fergunnings via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:

n Wâlterswâld
• Broekloane 27, het plaatsen van zon- 
 nepanelen.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van Dantu-
madiel maken, ter voldoening aan artikel 
8.42 van de Wet milieubeheer juncto 
artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit, 
bekend dat het volgende bedrijf maatwerk-
voorschriften opgelegd heeft gekregen:

n Feanwâlden
• De Swette 13 (besluit is verzonden op  
 30 april 2019). 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. 

Ook kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend als er 
sprake is van een spoedeisend belang. 
Dit verzoek moet in tweevoud, samen met 
een afschrift van het beroepschrift, worden 
gezonden aan de voorzitter van de Recht-
bank Noord Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
 
Ontwerp omgevingsvergunning

Feanwalden-Freiahôf 
Burgemeester en wethouders van de 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

Zienswijze 
Tijdens de ter inzage termijn van zes 
weken kan een ieder een zienswijze, bij 
voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dantumadiel, Postbus 13, 
9290 AA Kollum. Mondelinge zienswijzen 
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar 
voren worden gebracht bij de afdeling 
Fergunningferliening, Tafersjoch en Han-
thavenjen, telefoon (0519) 29 88 88.

UITNODIGING INLOOPAVOND ONTWIKKELING WESTERLOANE/SKUTTERSWEI

Gemeente Dantumadiel nodigt u uit voor een inloopavond over de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan Jagerswei te Broeksterwâld.

Wij willen u graag informeren over de plannen voor de verkaveling van het 
gebied dat in het verlengde ligt van de Westerloane en de Skutterswei. 

Datum:  maandag 20 mei 
Tijd:   19.30 – 21.00 uur
Plaats:  De Pipegael, Broeksterwâld

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Pia Bergsma 
via telefoonnummer (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


