
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  17  juli 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
• Conradi-Veenlandstrjitte 90 a, het 

starten van een bedrijf (aanvraag is 
ingetrokken door aanvrager).

n  De Westereen
• Postdostrjitte 68, het bouwen van een 

carport (legalisatie) (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
• Koarndyk 1, het organiseren van een 

oldtimer grasbaanrace op 31 augustus 
2019 (aanvraag is ontvangen op 4 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n  Wâlterswâld
• Foarwei 31a, het organiseren van de 

paardendagen van 25 juli tot en met 
27 juli 2019, welke ook gedeeltelijk 
plaatsvindt in een deel van Driezum en 
Damwâld (besluit is verzonden op 12 juli 
2019).

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Doniawei 33, het wijzigen van een 

bestaande aanbouw (aanvraag is 
ontvangen op 4 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.

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Westerloane 27, het uitbreiden van het 

hoofdgebouw (besluit is verzonden op 
11 juli 2019).

n  Damwâld
• Hearewei 15, het plaatsen van een 

nieuw kozijn (besluit is verzonden op 9 
juli 2019).

• Badhúswei 31, het bouwen van een 
campus (besluit is verzonden op 11 juli 
2019).

• Haadwei 83, het vervangen van 
de dakkapel en verwijderen van de 
schoorstenen (besluit is verzonden op 
12 juli 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

De politie heeft uw hulp nodig!
Helpt u mee inbraken op te lossen?

In de gemeente Dantumadiel is op dit moment sprake van een verhoogd aantal 
(woning)inbraken. De politie heeft uw hulp nodig bij het oplossen van deze 
inbraken.

Meld verdachte situaties!
U kent uw eigen buurt het beste. U weet wat afwijkt van ‘het normale’. Een auto 
die ‘s avonds of ‘s nachts verschillende keren langzaam door uw straat rijdt, 
inzittenden die bijzondere belangstelling voor een woning hebben; het kunnen 
signalen zijn van inbrekers die aan het verkennen zijn. 
 
Belt u bij verdachte situaties die zich op dat moment afspelen met 112! 
Alleen op die manier kan de politie direct actie ondernemen en inbraak mogelijk 
voorkomen. Was de verdachte situatie langer geleden? Dan belt u met 0900-8844.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Politie Team Noordoost Fryslân, (0900-8844). 

Verdachte 

situatie? 

Bel 112! 

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.


