
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  19 juni 2019

n Broeksterwâld
•  Patrimoniumwei 12, het organiseren 

van een Muziekmiddag op 14 juli 2019 
van 15:00 uur tot 20:00 uur (aanvraag is 
ontvangen op 6 juni 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n door Damwâld, Driezum en Wâlterswâld
•  het organiseren van een mountainbike-

tocht tijdens de Paardendagen op 27 juli 
2019 van 8.30 uur tot 14.00 uur (besluit 
is verzonden op 14 juni 2019).

n Feanwâlden
•  het organiseren van de Lodenhelrun op 

5 juli 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur 
en 6 juli 2019 van 11.00 uur tot 2.00 uur 
(besluit is verzonden op 7 juni 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.

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 Rinsumageast
•  Van Aylvawei 42, het veranderen van 

het landbouwmechanisatiebedrijf.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Feanwâlden
•  Juliusstrjitte 1, het plaatsen van een 

nieuw prijzenbord en het wijzigen van 
de bestaande handelsreclame (aan-
vraag is ontvangen op 5 juni 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n Driezum
•  Achterwei 13, het verlengen van de 

bestaande bedrijfsloods.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

n Damwâld
•  achter de Haadwei 115, het plaatsen 

van een telecommunicatiemast met 
toebehoren.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen tot 
31 oktober 2019.

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
•  Foarwei 136, het plaatsen van een tijde-

lijke zorgunit achter de woning (besluit is 
verzonden op 12 juni 2019).

n De Westereen
•  Ferlinge Stasjonsstrjitte 20, het isoleren 

van het dak van de woning (besluit is 
verzonden op 12 juni 2019).  

n Rinsumageast
•  Klaarkampsterwei 31, het verlengen van 

de ligboxenstal (besluit is verzonden op 
6 juni 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.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n De Westereen
•  De Reidflechter 3, het plaatsen van een 

tijdelijke woonruimte (ingetrokken door 
aanvrager).

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 

Verleende vergunningen wegafsluiting
n Damwâld
•  Dokter Olijslagerstrjitte op 29 juni 2019 

van 11.00 uur tot 23.00 uur in verband 
met een buurtfeest (besluit is verzonden 
op 14 juni 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis in Damwâld. Gedurende deze 
termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n aan de Centrale As 
•  het organiseren van het Weide Sompe 

Wâldwykein van 20 september tot en 
met 22 september 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 4 juni 2019).

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

Op dinsdag 25 juni 2019 is er een Opiniërende en besluitvormende 
raadsvergadering van de gemeente Dantumadiel.
Wanneer:  dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur
Waar:  gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4) 

Agenda
Voor de opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 25 juni 2019 
staan o.a. de navolgende punten geagendeerd:

• Ontwerpbegroting GR NEF 2020. 
• Ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken van Mobiliteitsbureau Jobinder
• Vaststellen grondexploitatie Jagerswei Broeksterwâld

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente  
www.dantumadiel.frl. U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden  
onder bestuur > gemeenteraad kalender. 

De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

Op maandag 24 juni 2019 organiseert de raad van Dantumadiel een 
hoorzitting over Actualisatie programma's 2020-2023. 
Wanneer:  maandag 24 juni 2019, 19.30 - 21.00 uur
Waar:  gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4) 

Agenda
Hoorzitting Actualisatie programma's 2020-2023 
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

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente  
www.dantumadiel.frl. U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden  
onder bestuur > gemeenteraad kalender. 

De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

 AANKONDIGING HOORZITTING EN RAADSVERGADERING

BROCHJE MEI B EN W IN FEANWÂLDSTERWAL

Op dinsdag 25 juni 2019 ben je van harte welkom om te ontbijten met de burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel.
Wanneer:  Dinsdag 25 juni 2019, tussen 8:30 uur en 09:30 uur
Waar:  ‘t Dûke Lûk, Feanwâldsterwal (De Wâl 13)

Aanmelden gewenst via e-mail brochje@dantumadiel.frl. Kijk voor meer informatie op www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan. 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


