Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevings
vergunning
n Damwâld
• Achterwei 52 C, het realiseren van een
loods of een werkplaats met 2 kantoren
(aanvraag is ontvangen op 12 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 geweigerde omgevingsvergunning.
Verleende omgevingsvergunning

n Broeksterwâld

• Auke Jansstrjitte 25, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit (besluit is
verzonden op 18 juli 2019).
n Driezum
• Achterwei 13, het verlengen van de
bestaande bedrijfsloodsen (besluit is
verzonden op 18 juli 2019).
n De Westereen
• aan de Boppewei, het realiseren
van een landbouwontsluiting en
het uitvoeren van kavelinrichtings
werkzaamheden (besluit is verzonden
op 16 juli 2019).
n Driezum
• Achterwei 13, het verlengen van de
bestaande bedrijfsloodsen (besluit is
verzonden op 18 juli 2019).
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis

te Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Damwâld
• Badhúswei, het organiseren van de
Fytrisloop op 12 oktober 2019 (aanvraag
is ontvangen op 9 juli 2019).
n De Westereen
• het organiseren van dorpsfeest van 14
september tot en met 21 september
2019 (aanvraag is ontvangen op 15 juli
2019).
n Driezum, Wâlterswâld en omgeving
• het organiseren van een klavertje 4
tocht, de Kennedymars en Juniormars
op 30 en 31 augustus 2019 vanuit
dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31a te
Wâlterswâld.
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 evenementenvergunning.
Verleende evenementenvergunning

n gemeente Dantumadiel

• per 1 juli 2019 is op grond van de APV
(algemeen plaatselijke verordening)
vergunning verleend aan de Koninklijke
Vereniging De Friese Elf Steden voor
het houden van een Elfstedentocht op
de schaats in de periode van 1 juli 2019
tot 1 oktober 2024 (besluit is verzonden
op 16 juli 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen.

24 juli 2019
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.

Verordening
Algemene subsidieverordening
Dantumadiel
De raad van de gemeente Dantumadiel
heeft 8 juli jl. een nieuwe Algemene subsidieverordening (afgekort Asv) vastgesteld.
In de Asv zijn met name regels met betrekking tot de subsidieprocedure opgenomen.
De nieuwe Asv geldt voor subsidieaanvragen voor het jaar 2020 of volgende. Voor
subsidieaanvragen voor 2019 is de Asv
Dantumadiel 2012 van toepassing. De
Asv Dantumadiel kunt u raadplegen op de
website van de gemeente: www.dantumadiel.frl of via www.overheid.nl

Besluit
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten
informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-	benoemen van een gemeentearchivaris;
-	aanwijzen van archiefbewaarplaatsen;
-	instellen van een Strategisch Informatie
Overleg.
Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit een bezwaarschrift indienen. Voor
het volledige besluit en meer informatie
over het indienen van een bezwaarschrift
wordt verwezen naar de gemeentelijke
website: www.dantumadiel.frl

CONTACT
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
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
maandag
dinsdag

09:00-12:00 uur
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.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
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
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

