
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  26  juni 2019

• Sportloane 2, het organiseren van 
De ronde van De Westereen op 17 
augustus 2019 (aanvraag is ontvangen 
op 17 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 Damwâld
• het organiseren van een garageverkoop 

op 31 augustus 2019 van 9.00 uur 
tot 15.00 uur verspreid door het dorp 
(besluit is verzonden op 20 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.

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 Wâlterswâld
• Koailoane 10, het renoveren van de 

ligboxenstal.

Vergadering Algemene kamer advies-
commissie bezwaarschriften 
Op donderdag 4 juli 2019, vanaf 15.15 
uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij 

elkaar. De in die vergadering te behande-
len bezwaarschriften vindt u op: https://
dantumadiel.frl/adviescommissie-voor-
bezwaarschriften. 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met gemeente Noardeast-Frys-
lân, team JS (0519) 29 88 88. 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n De Westereen
• Postdostrjitte 68, het bouwen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op 11 
juni 2019).

n Broeksterwâld
• Auke Jansstrjitte 25, het plaatsen van 

een tijdelijke woonunit (aanvraag is 
ontvangen op 12 juni 2019).

• Kavelwei 19, het bouwen van een 
schuur cq opslagruimte (aanvraag is 
ontvangen op 16 juni 2019).

n Damwâld
• Badhúswei 31, het bouwen van een 

campus (aanvraag is ontvangen op 12 
juni 2019).

• Haadwei 121, het plaatsen van een 
schutting en een kleine overkapping 
(aanvraag is ontvangen op 14 juni 
2019).

• Conradi Veenlandstrjitte 90 a, het 
starten van een bedrijf (aanvraag is 
ontvangen op 16 juni 2019).

• Haadwei 83, het vervangen van de 
dakkapel en het verwijderen van de 
schoorstenen (aanvraag is ontvangen 
op 18 juni 2019).

n Feanwâlden
• ten noorden van De Iken, aan de 

Singelsfeart en de Boppewei te 
Feanwâlden, het uitvoeren van 
kavelwerkzaamheden in het kader van 
de gebiedsontwikkeling De Centrale 
As (aanvraag is ontvangen op 13 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 De Falom
• Mûnewei 23a, het bouwen van een 

berging en carport.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Mûnewei 3, het gedeeltelijk vervangen 

van het dak (besluit is verzonden op 17 
juni 2019).

• Nijewei 2, het wijzigen van de bestaande 
kantoorruimte naar een woonruimte 
(besluit is verzonden op 21 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 Damwâld
• Haadwei 83, het vervangen van 

een dakkapel en verwijderen van de 
schoorstenen (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld).

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 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n De Westereen

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

SLOOP EN ASBEST
De laatste tijd zien we veel illegale 
sloopactiviteiten en asbestsaneringen. 
De consequenties kunnen fors 
zijn. Namelijk een sloopstop of 
een strafrechtelijke vervolging. 
Voor sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest zijn regels. 

Asbest verwijderen
Wilt u asbest in of rondom uw woning 
(laten) verwijderen of slopen? Dan 
moet u bijna altijd een ‘sloopmelding 
asbest’ indienen. Daarmee geeft u 
aan dat u op een bepaalde datum 
sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, 
waarbij asbesthoudende materialen 
worden gesloopt, verwijderd en 
afgevoerd. 

Voor het verwijderen van asbest zijn er 
2 verschillende soorten sloopmeldingen:
1.   als u tot maximaal 35 m2 

asbesthoudend materiaal (zoals 
vloertegels, vloerbedekking, 
geschroefde golfplaten) uit uw eigen 
woning of bijgebouw gaat slopen of 
verwijderen. De sloopmelding moet 
u minimaal 5 dagen van tevoren 
indienen.

2.   als u meer dan 35 m2 
asbesthoudend materiaal uit uw 
woning of bijgebouw wilt laten slopen 
of verwijderen. Dit mag u alleen 
door een gecertificeerd bedrijf laten 
doen. Bij de sloopmelding moet een 
asbestinventarisatierapport worden 

ingediend, wat is opgemaakt door 
een daarvoor gecertificeerd bedrijf. 
Deze sloopmelding moet u  
4 weken van tevoren indienen.

Slopen
Een sloopmelding is ook nodig als de 
hoeveelheid sloopafval naar redelijke 
inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

In de volgende gevallen is naast 
een sloopmelding ook een 
omgevingsvergunning nodig:
•   het te slopen bouwwerk is een 

monument;
•   het te slopen bouwwerk ligt in een 

beschermd stads- of dorpsgezicht;
•   in het bestemmingsplan staat dat een 

omgevingsvergunning nodig is voor 
het slopen van het bouwwerk.

Hoe doet u een sloopmelding
U kunt uw sloopmelding en eventuele 
aanvraag omgevingsvergunning 
indienen via www.omgevingsloket.nl.  
De gemeente handelt vervolgens uw 
melding/aanvraag af. Voor vragen met 
betrekking tot sloop en asbest kunt u 
contact opnemen met uw gemeente, 
telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per 
e-mail: KCCVergunningen@noardeast-
fryslan.nl.  

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8:30 tot 16:30 en op 
vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. 

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering Dantumadiel 
Wanneer: maandag 8 juli 2019 om 19.30 uur 
 en een eventuele uitloop naar dinsdag 9 juli 2019 om 19:30 uur
Waar: gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4)

Agenda
Voor de opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van maandag 8 juli 
en dinsdag 9 juli 2019 staan o.a. de navolgende punten geagendeerd:
• Vaststelling bouwgrondexploitatie
• Jaarrekening 2018
• 1e Turap 2019
• Perspectiefnota 2020
• Vaststellen programmadoelen

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 RAADSVERGADERING


