
Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een mel-
ding aan de gemeente mogen worden door-
gegeven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via (0519) 29 88 
88.

Vergadering Algemene kamer adviescom-
missie bezwaarschriften 
Op donderdag  20 juni 2019, vanaf 15.15 
uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij 
elkaar. De in die vergadering te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op:

https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-
voor-bezwaarschriften. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u contact opnemen met gemeente 
Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 
88.    

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Damwâld
• Boarkensloane 4, het vervangen van  
 de garage en vergroten van de woning  
 (aanvraag is ontvangen op 24 mei   
 2019).
•  De Moarrewei 20, het verbouwen van 

het bedrijfspand (aanvraag is ontvangen 
op 20 mei 2019).

•  Nijewei 2, het wijzigen van de bestaande 
kantoorruimte naar een woonruimte 
(aanvraag is ontvangen op 31 mei 
2019).

•  Trekwei 1, het vergroten van de  
woning (aanvraag is ontvangen op 27 
mei 2019).

n De Westereen
•  Kûkhernsterwei 29, het bouwen van een 

hok (aanvraag is ontvangen op 23 mei 
2019).

•	 	De	Reidflechter	3,	het	plaatsen	van	
een tijdelijke woonruimte (aanvraag is 
ontvangen op 28 mei 2019). 

n Feanwâlden
•  Juliusstrjitte 34, het realiseren van een 

aanbouw (aanvraag is ontvangen op  
29 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 Wâlterswâld
•  Koailoane 10, het bouwen/renoveren 

van een ligboxenstal (besluit is verzon-
den op 5 juni 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.

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.dantumadiel.frl 

Een nieuw land, een nieuwe plek, een nieuw thuis!
Elkaar ontmoeten en leren kennen, met elkaar praten, lachen, een SPEL doen 
met een hapje en een drankje erbij! Voor iedereen, oud en jong, vaders, 
moeders, opa’s, oma’s en kinderen!!

Er zijn de laatste jaren veel nieuwkomers in Feanwâlden komen wonen. 
Wij nodigen nieuwkomers en dorpelingen , jong en oud, uit om elkaar te 
ontmoeten en leren kennen via een spel,  een Cultuur-Game,
georganiseerd door studenten van NHL-Stenden in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk en de gemeente Dantumadiel.

U/je kunt het spel gratis meespelen op woensdagmiddag 19 juni van 13.30 
uur tot 16.30 uur in de sporthal Hoantserid (bij mooi weer buiten) aan de 
Ljurkstrjitte 4.

Opgave graag vóór 10 juni bij:
Vluchtelingenwerk:  Corrie Bandstra cbandstra@vwnn.nl
Gemeente Dantumadiel: Marijke Paulusma m.paulusma@noardeast-fryslan.nl

Woensdagmiddag 19 juni
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur 
Locatie: Sporthal Hoantserid, Ljurkstrjitte 4 Feanwâlden

Cultuur-Game

Zorgmarkt: maak kennis met de 
zorgaanbieders uit de regio

Lezing: positieve gezondheid, door 

Ellen Bos, Institute for Positive Health

Dinsdag 18 juni             
vanaf 13.00 uur  ZORGfestival

Gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Mantelzorgplein: bent u of kent u iemand die langdurig 
voor een ander zorgt? Kom naar het mantelzorgplein. 

Multifunctioneel Centrum ‘De Ynset’, 
De Morgenzon 7 in Holwerd

Koffie, thee 
en lekkernijen 
staan klaar. 
Wolkom! 

Gratis 
entree

Positieve gezondheid: 
er is veel wat ik nog WEL kan!
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meld je aan via 
noordoosthelpt.nl

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

CONTACT

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

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

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.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  12 juni 2019


