Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

15 mei 2019
CONTACT

TELLING STEMMEN EN BEKENDMAKING UITSLAG DANTUMADIEL
De gemeente Dantumadiel doet mee aan het experiment ‘centrale stemopneming’ voor de verkiezing van de Nederlandse
leden van het Europees Parlement.
Op de avond van de verkiezingen, op donderdag 23 mei 2019 om 21.00 uur, worden het aantal stemmen per lijst in
de gemeente Dantumadiel geteld. Deze voorlopige uitslag wordt op zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur op de website
bekendgemaakt. (www.dantumadiel.frl)
Telling op kandidaat-niveau
Op maandag 27 mei 2019 om 08.30 uur worden de stemmen op kandidaat-niveau geteld op de centrale tellocatie. Deze is
gevestigd in de “Van der Bijhal” te Kollum.
Deze telling is openbaar en u bent hierbij van harte welkom.
De uitslag van de verkiezing wordt aansluitend door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt. Ook hierbij bent u van
harte welkom.
Locatie: Sporthal ‘Van der Bijhal’
Adres: Maartensplein 1
Plaats: Kollum

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n De Westereen
•	Ferlinge Stasjonsstrjitte 20, het isoleren
van het dak van de woning (aanvraag is
ontvangen op 5 mei 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.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n De Falom
• tegenover Hegewâl 5 en 7, het realiseren van een speeltuin cq ontmoetingsplek voor jong en oud.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Broeksterwâld
• Haaijehoeke 35, het realiseren van een
nieuwe schuur (besluit is verzonden op 8
mei 2019).

• H
 ynsteblom 4 (gemeentehuis), het
organiseren van Zomerontmoeting
Gemeente Dantumadiel op 28 juni 2019
van 16:00 uur tot 20:00 uur (aanvraag is
ontvangen op 3 mei 2019).

n Damwâld

• H
 aadwei 63, het realiseren van twee
appartementen (besluit is verzonden op
6 mei 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.

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.

Niet verder in behandeling zijnde
omgevingsvergunning
n Damwâld
• Haadwei 160, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit voor 8 jaar (aanvraag
is buiten behandeling gesteld).

n Wâlterswâld

• K
 oailoane 10, het dempen van een sloot
(aanvraag is ingetrokken door de aanvrager).
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
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Damwâld

Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
• parkeerterrein Hynsteblom 4 (gemeentehuis), het organiseren van een openluchtdienst op 2 juni 2019 van 9.00 uur
tot 11.30 uur (besluit is verzonden op 6
mei 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.

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
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
maandag
dinsdag

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:
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
(hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (2e pinksterdag)
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Feanwâlden
• De Hoek 10, het wijzigen van het bedrijf door middel van het realiseren van
een sleufsilo.
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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

