
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  29 mei 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

Verleende evenementenvergunning
n Readtsjerk
• Tsjerkewei 19 , het organiseren van  
   een clubkamp van 14 juni tot en met 16 

juni 2019 (besluit is verzonden op 23 mei 
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
• Juliusstrjitte 44, het vervangen van de  
 inpandige noodstroomvoorziening door  
 een uitpandige noodstroomvoorziening.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n Rinsumageast
•  Tjaerdawei 41, het tijdelijke verhuren 

van de leegstaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 17 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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Haadwei 62, het verbouwen van de  
   woning (besluit is verzonden op 24 mei 

2019).

n De Westereen
• Salomon Levystrjitte 44, het vergroten  
   van de woning (besluit is verzonden op 

20 mei 2019).

n Feanwâlden
• Stinswei 13, het plaatsen van een geld 
 automaat (besluit is verzonden op 23  
 mei 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Wâlterswâld
• Foarwei 55, het onderhouden, restau 
   reren, veranderen, vergroten en deels 

slopen van het rijksmonument (besluit is 
verzonden op 20 mei 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
30 mei 2019 zes weken op het gemeen-
tehuis te Damwâld ter inzage. Het besluit 
is voorbereid met toepassing van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd een beroepschrift tegen 
het besluit indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis 
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘HJELBURD 7 READTSJERK’

Met ingang van 30 mei 2019 ligt het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Iedereen kan in die 
periode het ontwerpbestemmingsplan inzien in de gemeentehuis te Damwâld. Het ontwerpplan is ook digitaal raadpleegbaar 
via www.dantumadiel.frl of via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1891.bpRTHjelburd7-0301.

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk 
als mondeling, binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan de 
gemeenteraad van Dantumadiel, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 
een afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer 0519-298888 waarbij u vraagt naar de behandeld ambtenaar. 

WIJZIGING AFVALKALENDER

Aanstaande zaterdag wordt de groene container 
geleegd, in tegenstelling tot wat op de afvalkalender 
staat. 

Ben jij een startende ondernemer of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? 
Kom dan op maandag 24 juni a.s. naar de startersavond! Laat je informeren 
over wat er allemaal komt kijken bij het starten van een bedrijf en krijg tips van 
verschillende ondernemers die onlangs hun eigen bedrijf begonnen zijn. Verder 
vertellen we je meer over de starterscyclus “Dwaande met je bedrijf”, die in het 
najaar georganiseerd wordt.

Op de startersmarkt staan verschillende instanties voor je klaar, zoals de 
Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, een bank, een advocatenkantoor, een 
accountant, het UWV, BZF en de gemeenten. 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje 
samen na te praten.

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

24 juni 2019: informatieavond
voor startende ondernemers in regio Noordoost

Datum:  maandag 24 juni 2019 
Tijd:   19.30 uur; deuren open vanaf 19:00 uur
Locatie:  Gemeentehuis Buitenpost

Voor wie?
Deze avond is voor alle startende ondernemers uit de vier gemeenten in regio 
Noordoost en andere belangstellenden.

Meld je vóór 20 juni aan op www.dwaande.nl/starters . Meer informatie is 
verkrijgbaar bij Petra van der Veen (e-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , 
telefonisch 0519 298 888)

Jojanneke D
ijkstra, Booking D

okkum




