Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

22 mei 2019
CONTACT

AANKONDIGING RAADSVERGADERING
Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Dantumadiel op: dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur.
in het gemeentehuis te Damwâld (Hynsteblom 4)
Voor de opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019 staan o.a. de navolgende punten
geagendeerd:
• Vaststellen Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade Dantumadiel 2019
• Begroting Marrekrite 2020
• Jaarstukken 2018, eerste begrotingswijziging 2019 en concept begroting 2020 Veiligheidsregio Fryslân
• Begrotingswijziging 2019 FUMO
• Verordening op de Auditcommissie Dantumadiel 2019
• Verklaring van geen bedenkingen en aanpassing welstandsnota voor 2 bedrijven Haadwei Damwâld
Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente www.dantumadiel.frl kunt u de agenda en de
achterliggende stukken vinden onder bestuur > gemeenteraad kalender. De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.
eu/dantumadiel

n		
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
•	Haadwei 83, het vervangen van een
dakkapel en verwijderen van de schoorstenen (aanvraag is ontvangen op 8 mei
2019).
• Mûnewei 3, het gedeeltelijk vervangen
van het dak (aanvraag is ontvangen op 8
mei 2019).

n De Westereen

• aan de Boppewei, het realiseren van een
	
landbouwontsluiting en het uitvoeren
van kavelinrichtingswerkzaamheden
(aanvraag is ontvangen op 9 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.

Verleende omgevingsvergunning
n De Falom
• tegenover Hegewâl 5 en 7, het realise

	
ren van een speeltuin c.q. ontmoetingsplek voor jong en oud (besluit is verzonden op 10 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.
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
Verleende evenementenvergunning
n Broeksterwâld
• Patrimoniumwei 12, in de Teatertún, het
	
houden van de openlucht theatervoorstelling Rêdbâd op 31 mei, 1 juni, 7
juni, 8 juni en eventueel op 11 juni 2019
(besluit is verzonden op 15 mei 2019).

n Broeksterwâld/De Falom

• het organiseren van een garageverkoop
	
op 29 juni 2019 van 8.30 uur tot 15.00
uur (besluit is verzonden op 16 mei
2019).

n De Westereen

• Sportloane 2 b te De Westereen, het
	
organiseren van ''Bad Billy Blue Festival''
op 22 juni 2019 van 13:00 uur tot 23:30
uur (besluit is verzonden op 16 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.
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

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.

VEEL BELANGSTELLING VOOR (0519)
CURSUS
POLITIEK ACTIEF
29 88 88.
Binnenkort gaat de cursus politiek actief in Dantumadiel van start. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. Intussen hebben zich 25 personen aangemeld: er
is nog voor 5 inwoners van de gemeente plek. Aanmelden kan tot volgende week
vrijdag bij griffy@dantumadiel.frl . Een beller is sneller: 0625342193.

