Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
•	Foarwei 136, het plaatsen van een tijde
lijke zorgunit achter de woning (aanvraag is ontvangen op 17 mei 2019).
Feanwâlden
• De Swette 13, het aanpassen van de
toegangsdeur (aanvraag is ontvangen
op 18 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 Driezum

• Van Sytzamawei 29, het bouwen van
een berging op agrarisch bestemde
grond (besluit is verzonden op 28 mei
2019).

n Feanwâlden

• Boskrâne 9 b, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op 28 mei
2019).
• De Wâl 17, het realiseren van een
uitbreiding van het hoofdgebouw aan de
achterzijde welke met een tussenlid is
verbonden aan het bestaande hoofdgebouw (besluit is verzonden op 29 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsvergunning
n Feanwâlden
•	De Wylgen 1, het brandveilig gebruik
van Buitenschoolse opvang De Lytse
Pykjes (besluit is verzonden op 28 mei
2019).
Het besluit ligt met ingang van donderdag
6 juni 2019 zes weken op het gemeentehuis 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 openbaar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Driezum/Wâlterswâld
•	het organiseren van een tocht tbv de
Paardendagen op 27 juli 2019 van 8:30
uur tot 14:00 uur. (aanvraag is ontvangen op 22 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 evenementenvergunning.
Verleende evenementenvergunning

n Damwâld

• parkeerterrein aan de Badhúswei/Lytse
	
Loane, het organiseren van een Beach
voetbaltoernooi van 17 juni tot en met 23
juni 2019 (besluit is verzonden op 29 mei
2019).

n Driezum-Wâlterswâld

• op een perceel gelegen tussen de Van
	
Sytzamawei 31 en Van Sytzamawei 33,
het organiseren van een dorpsfeest van
19 juni tot en met 23 juni 2019 (besluit is
verzonden op 29 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
(0519) 29 88 88.

5 juni 2019
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Driezum
• Van Sytzamawei 37, het mechanisch
bewerken van hout met machines en het
 in werking hebben van een diesel hef
truck.

Verordening

CONTACT
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

n Verordening adviescommissie be-

zwaarschriften Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel.
Burgemeester en wethouders van Dan
tumadiel maken bekend, dat de gemeenteraad, het college en de burgemeester,
ieder voor zover het hun bevoegdheid
betreft, in de afgelopen maanden hebben
besloten tot instelling van een nieuwe
adviescommissie bezwaarschriften en
een regeling voor de commissie hebben
vastgesteld door, samen met de bestuursorganen van Noardeast-Fryslân, de
Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeenten Noardeast-Fryslân
en Dantumadiel (2019) vast te stellen.
De reden hiervoor was de gemeentelijke
herindeling Noardeast-Fryslân en de
samenwerking tussen de nieuwe gemeente
en Dantumadiel.
Een afschrift van de verordening ligt vanaf
heden ter inzage op het gemeentehuis
(centrale balie). De verordening is op 24
mei 2019 gepubliceerd in het gemeenteblad (www.overheid.nl). De verordening is
op de dag daarna in werking getreden en
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari
2019. De in het gemeenteblad gepubliceerde verordening kan ook worden geraadpleegd op www.overheid.nl – beleid
en regelgeving – wettenbank – lokaal
– uw postcode in de gemeente – zoeken
in de titel.

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.

AANKONDIGING HOORZITTING
Op dinsdag 11 juni 2019 organiseert de raad van Dantumadiel een hoorzitting over de
jaarrekening 2018
Agenda : Hoorzitting Jaarrekening 2018
Tijd
: 19.30 – 21.00 uur
Locatie : Raadszaal gemeentehuis Dantumadiel
Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meldt u zich dan uiterlijk 2 uur voorafgaand aan
de vergadering aan bij de raadsgriffier Teun de Jong via mail: t.dejong@dantumadiel.frl
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

Jojanneke Dijkstra, Booking Dokkum

UITNODIGING AANMELDING BELANGSTELLING WONINGBOUWKAVEL
IN DRIEZUM

24 juni 2019: informatieavond

voor startende ondernemers in regio Noordoost
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.

Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 24 juni 2019
19.30 uur; deuren open vanaf 19:00 uur
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)
Organisatie door de gemeenten:
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Dorps Ontwikkelings Maatschappij Driezum - Wâlterswâld onderzoekt in overleg met de Gemeente
Dantumadiel de behoefte aan woningbouwkavels in Driezum. Voor het bepalen van de haalbaarheid en omvang
van eventuele planontwikkeling willen we weten welke behoefte er leeft wat betreft woningtype, aantal en
afmeting kavels. Zodra er voldoende reden is voor verdere planontwikkeling wordt de dorpsgemeenschap hierbij
betrokken
Gemeente Dantumadiel en Dorps Ontwikkelings Maatschappij Driezum - Wâlterswâld nodigen
belangstellenden uit uiterlijk 1 september a.s. hun belangstelling en wensen kenbaar te maken door een email
te sturen naar info@joukedantuma.nl.
In uw mail graag aangeven waar u concreet belangstelling voor hebt:
1 woningbouwkavel 250 tot 500m2
2 woningbouwkavel 501 tot 800m2
3 woningbouwkavel groter dan 800m2

4 Duurzame woning
5 Zorgwoning
6 Huurwoning

Op woensdag 25 september, aanvang 20.00 uur, wordt in de bovenzaal van café Us Thús, Van Sytzamawei 6
te Driezum, een voorlichtingsavond georganiseerd. Hierbij zullen experts op het gebied van duurzaam bouwen
aanwezig zijn en worden de plannen nader toegelicht.

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.

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:

25 juni

Feanwâldsterwâl

‘t Dûke Lûk

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

