
 
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open voor 
eigenaar én bewoner. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. 
Dit betekent dat u als eigenaar én bewoner de subsidie vanaf dan kunt aanvragen. Wilt u voor de 
subsidie SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatre-
gelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van 
een woning energie te besparen. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat is er al bekend?
• Wij verwachten dat de subsidie weer kan worden aangevraagd vanaf eind augustus 2019.
• De voorwaarden voor de subsidie kunnen wij naar verwachting eind augustus 2019 bekend 
  maken. De regeling staat dan gepubliceerd in de Staatscourant en er komt meer informatie 
  beschikbaar op de website van RVO.nl.
• Een eigenaar én bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering 
  van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de 
  maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.
• Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen.
• Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een 
  verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt 
  uitgebreid naar isolatie.

Voorwaarden
• de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na 
  renovatie en
• als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Voor eigenaren én bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden.

Nog altijd vinden we veel groente-, fruit en tuinafval terug in de Sortibak. Net 
als etensresten. En dat is jammer want al deze dingen kunnen gewoon in de 
Biobak. Gooi je lege melkpak in de Sortibak! Dat kan omdat we plastic, me-
talen en drankkartonnen op een hele efficiënte manier kunnen nascheiden. 
Meer weten om een echte afvaltopper te worden? 

Kijk op samenhalenwealleseruit.nl 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  10 juli 2019

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Damwâld
• Haadwei 5, het renoveren van de be-
  staande berging (aanvraag is ontvangen 
  op 2 juli 2019).

n Driezum
• Van Sytzamawei 28, het bouwen van een 
  teelthal (aanvraag is ontvangen op 
  29 juni 2019).

Feanwâlden
• De Wâl 3, het bouwen van een kippen-
  hok (aanvraag ontvangen op 2 juli 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 Feanwâlden
• De Swette 13, het aanpassen van de 
  toegangsdeur.

n Damwâld
• Haadwei 83, het vervangen van de dak-
  kapel en verwijderen van de schoor-
  stenen.

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

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• achter de Haadwei 115, het plaatsen van 
  een telecommunicatie met toebehoren 
  (besluit is verzonden op 4 juli 2019).
• Boarkensloane 4, het vervangen van de 
  garage en vergroten woning (besluit is 
  verzonden op 4 juli 2019).
• De Moarrewei 20, het vergroten van het
  bedrijfspand (besluit is verzonden op 
  4 juli 2019).

n Feanwâlden
• De Finnen 34, het vergroten van het 
  hoofdgebouw middels het realiseren van 
  een aanbouw en nieuwe vergrote kap 
  (besluit is verzonden op 3 juli 2019).
•  De Hoek 5, het (her)bouwen van een 
  woning (besluit is verzonden op 
  4 juli 2019).

van LPG op het perceel Haadwei 8 te 
Damwâld.

Terinzagelegging
De ontwerp omgevingsvergunning (in-
trekking), met bijbehorende stukken, ligt 
met ingang van donderdag 11 juli 2019 
voor een ieder gedurende zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis. U kunt de 
ontwerp omgevingsvergunning (intrek-
king) inzien tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis Hynsteblom 4 te 
Damwâld.

Zienswijze
Tijdens  de ter inzage termijn kan een 
ieder een zienswijze, bij voorkeur schrifte-
lijk, kenbaar maken bij burgemeester en 
wethouders van Dantumadiel, postbus 22, 
9104 ZG Damwâld. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke 
onderdelen van de ontwerp omgevings-
vergunning (intrekking) de zienswijze 
betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar 

• Juliusstrjitte 1, het wijzigen van de be-
  staande handelsreclame en het plaatsen 
  van een nieuw prijzenbord tankstation 
  (besluit is verzonden op 5 juli 2019).

n Rinsumageast
• Tjaerdawei 41, het incidenteel verhuren 
  van de leegstaande bedrijfswoning als 
  recreatiewoning (besluit is verzonden op 
  5 juli 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis in Damwâld. Gedurende deze 
termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

n Ontwerp intrekken omgevingsvergun-
   ning Haadwei 8 te Damwâld
Ontwerp intrekken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Dantu-
madiel zijn voornemens medewerking te 
verlenen aan het intrekken van de revisie-
vergunning d.d. 28 juni 2011 met betrek-
king tot het beëindigen van de verkoop 

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

voren worden gebracht bij de afdeling 
Fergunningferliening, Tafersjoch en 
Hanthavenjen,  (0519) 29 88 88.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend verga-
dert de welstandscommissie in het 
gemeentehuis te Damwâld. De 
vergaderingen zijn openbaar. Meer 
informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl 

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen 
worden doorgegeven. U kunt daarte-
gen geen bezwaren indienen. Voor 
informatie kunt u bellen met de afde-
ling vergunningen (0519) 29 88 88.

Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften

Vergadering 18 juli 2019
Op donderdag  18 juli 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: noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-
bezwaarschriften. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente 
Noardeast-Fryslân, team JS (0519) 29 88 88.
 

Bestrijding Essentaksterfte en Eikenprocessierups

Essentaksterfte
Staatsbosbeheer kapt de komende maanden een aantal essen in het noorden van 
Friesland, onder andere aan de Burmaniastrjitte te Rinsumageast. Dit is noodzakelijk 
om de essentaksterfte te bestrijden. De schimmelziekte zorgt er voor dat takken  van 
bomen kunnen vallen. Voornamelijk jonge bomen lopen schade op door de schimmel. 
Op de meeste plekken worden weer nieuwe bomen geplant. Ga voor meer informatie 
naar de website van Staatsbosbeheer. 

Eikenprocessierups
Op veel eikenbomen kun je in de zomermaanden behaarde 
rupsen aantreffen, de eikenprocessierupsen. Ze zijn te 
herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stam-
men of dikkere takken. 

Ziet u een eikenprocessierups? 
Geef dit dan digitaal door via de website van de gemeente of bel: (0519) 29 88 88. We 
kunnen voor gemeentelijke bomen, afhankelijk van de locatie, maatregelen nemen. 
Vindt u de rupsen op uw eigen erf, dan zijn de kosten voor uzelf. Een melding wordt 
echter wel op prijs gesteld. De brandharen van de rups kunnen de huid, ogen en 
luchtwegen irriteren. 

     Subsidie isolatiemaatregelen komt weer beschikbaar


