
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  03 juli 2019

  op 31 augustus 2019 van 16.00 uur tot 
  2.00 uur (besluit is verzonden op 
  27 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.

Bestemmingsplan
 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rinsuma-
geast’
Met ingang van 4 juli 2019 tot en met 11 
september 2019 ligt het bovengenoemde 
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. 

Iedereen kan in die periode het ontwerp 
bestemmingsplan inzien in het gemeente-
huis te Damwâld. Het ontwerpplan is ook 
digitaal raadpleegbaar via www.dantuma-
diel.frl of via www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IMRO-code NL.IMRO.1891.bpRI-
komplan-0301.

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn 
en/of haar zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan indienen. Dat kan zo-
wel schriftelijk als mondeling, binnen de 
hierboven genoemde termijn. 

Uw schriftelijke zienswijze moet u richten 
aan de gemeenteraad van Dantumadiel, 
adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor 
het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kan een afspraak worden gemaakt 
via het telefoonnummer (0519) 29 88 
88 waarbij u vraagt naar de behandeld 
ambtenaar. 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• Westerloane 27, het uitbreiden van het 
  hoofdgebouw (aanvraag is ontvangen 
  op 20 juni 2019).

n Feanwâlden
• De Finnen 34, het vergroten van het 
  hoofdgebouw (aanvraag is ontvangen 
  op 23 juni 2019).
• Stationsweg 2, het realiseren van een 
  nieuwe fietsenstalling bij het treinstation 
  (aanvraag is ontvangen op 27 juni 2019).

n Rinsumageast
• Juckemawei 29, het verbouwen van de 
  woonboerderij (aanvraag is ontvangen 
  op 26 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 Damwâld
• Hearewei 15, het plaatsen van een nieuw 
  kozijn.

n De Westereen
• aan de Boppewei, het realiseren van een 
  landbouwontsluiting en het uitvoeren van 
  kavelinrichtingswerkzaamheden.

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

Verleende omgevingsvergunning
n De Westereen
• Kûkhernsterwei 29, het bouwen van een 
  hok (besluit verzonden op 26 juni 2019).

n Feanwâlden
• Bûtefjild 24, het verbouwen van een 
  woning en bedrijfsgedeelte (besluit is 
  verzonden op 25 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 Feanwâlden
• De Bjirken 48, het plaatsen van een 
  zendmast (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 Damwâld
• aan de Foarwei, Haadwei en Doniawei,  
  het organiseren van een dorpsfeest op 
  21 september 2019 (aanvraag is ontvan-
  gen op 20 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.

Rectificatie
In de krant van 26 juni 2019 stond een 
aanvraag evenementenvergunning voor 
de Ronde van de Westereen foutief gepu-
bliceerd:
Hieronder de juiste gegevens:
n De Westereen
• door de Skriesstrjitte, Ljurkstrjitte, 
  Fogelsang,Yndustrywei en Putterstrjitte, 
  het organiseren van De ronde van De 
  Westereen op 17 augustus 2019 (aan-
  vraag is ontvangen op 17 juni 2019).

Verleende evenementenvergunning
n Broeksterwâld
• Patrimoniumwei 12, het organiseren van 
  een muziekmiddag op 14 juli 2019 van 
  15.00 uur tot 20.00 uur (besluit is 
  verzonden op 1 juli 2019).

n Rinsumageast
• perceel ten westen van de Tjaerdawei 
  41, het organiseren van Hûnewipperrock 

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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


