Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

31 juli 2019

TEAM YNKOMMEN
Als aanvragen van een
bijstandsuitkering via werk.nl
niet lukt, kunt u hiervoor
terecht bij team Ynkommen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zwemmen in rivieren en kanalen?
Springen van bruggen?

Van 12 augustus tot en met
16 augustus 2019 (week 33)
is de inloopochtend alleen
op maandag, woensdag en
donderdag geopend van
9.00 - 12.00 uur.

LEVENSGEVAARLIJK!
Wist je dat het verboden
is om te zwemmen:

Een brug is vaak hoger
dan je denkt: risico op
klaplong of botbreuken

In de vaargeul van
rivieren en kanalen

In de routes van
veerponten

In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken van schepen

In en rond havens

Bij een brug, sluis,
stuw of ballenlijn

Op andere plekken
die zijn aangewezen
als verboden gebied

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.

In snelvaargebieden

Ook springen van bruggen is verboden.
Je riskeert een boete van:

Je kan tegen een
onverwacht
aankomend schip
terechtkomen

U kunt zich melden in het
gemeentehuis van Damwâld
(neem wel een geldig IDbewijs mee).

CONTACT

Voorwerpen onder water
kunnen lelijke snijwonden
veroorzaken

In deze periode kan het iets
langer duren voordat u bericht
van ons ontvangt, maar uw
aanvraag wordt nog steeds
binnen de hiervoor geldende
termijnen afgehandeld.
Wilt u informatie, dan kunt u
telefonisch contact opnemen
met het team Klanten Kontakt
Sintrum (KKS) Sosjaal
Domein, telefoonnummer
(0519) 29 88 88.

Je verliest het
van de sterke
stroming en
draaikolken in
rivieren en
kanalen

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.

Het KKS is van maandag tot
en met donderdag bereikbaar
van 8.30 tot 16.30 uur, op
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

VOORAANKONDIGING
Mobiel verkeersleiders
van Rijkswaterstaat
waarschuwen voor de
gevaren en schrijven
indien nodig boetes uit.
Ook helpen ze, samen
met de hulpdiensten, bij
het zoeken naar en
bergen van drenkelingen

De onderstroom die een
schip veroorzaakt is
verraderlijk, je kan onder
het schip gezogen worden

Vanaf een binnenvaartschip ben je
als zwemmer nauwelijks zichtbaar.
Een schip kan niet zomaar
uitwijken of vaart minderen!

Je kan door sterk wisselende
temperaturen in het water
kramp krijgen of onderkoeld
raken

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Voorgenomen wijziging bestemmingsplan
‘De Westereen - Ferbiningspaad’
De gemeente is bezig met de voorbereiding van een nieuw
bestemmingsplan voor de nieuwbouw van één woning op het
perceel gelegen aan het Ferbiningspaad tussen de nummers
1 en 3 te De Westereen.
Op dit moment kunt u het nieuwe bestemmingsplan nog niet bekijken en kunt u ook nog niet reageren op het plan. Vanaf 8 augustus
a.s. wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Dan is het mogelijk om te reageren op het plan.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte,
telefoonnummer (0519) 29 88 88.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat bovengenoemd
plan vanaf 1 augustus 2019 zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het
gemeentehuis in Damwâld (Hynsteblom 4) .
Het is digitaal te vinden via www.dantumadiel.eu en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. met de bij het plan behorende IMRO-code:
- NL.IMRO.1891.bpBWtheatertuin-0401.
Het bestemmingsplan “Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld vervangt ter plekke
van de planlocatie de bestemmingsplannen Broeksterwâld en Bûtengebiet
Dantumadiel en vormt de planologische regeling voor de bedrijfsactiviteiten op
de percelen Patrimoniumwei 10 en 12 en een te ontwikkelen theatertuin in het
aansluitende buitengebied.
Beroep instellen
Het plan is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Bij de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan zijn
twee zienswijzen ingediend.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op 2 augustus 2019, de
dag na die waarop het plan ter inzage is gelegd. Gedurende deze termijn kan
beroep worden ingesteld door:
-	belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, maar kunnen
aantonen dat ze daartoe niet in staat zijn geweest;
- belanghebbende die een beroep willen indienen tegen de wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd,
gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Het plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij degene
die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij
de voorzitter van de Raad van State. In die gevallen treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien binnen de beroepstermijn van
zes weken geen rechtsmiddelen worden aangewend is het plan onherroepelijk.

Vergunningen
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
n Damwâld
• Nijewei 4, het realiseren van een
dakopbouw (aanvraag is ontvangen
op 19 juli 2019).

n De Falom

• Haadwei 5, het vervangen van de
bovenbouw van de ligboxenstal
(aanvraag is ontvangen op 18 juli 2019).

n De Westereen

• De Acht 7, het realiseren van een
tweede in-/uitrit (aanvraag is ontvangen
op 19 juli 2019).
• De Reidflechter 3, het bouwen van een
woning met bedrijfsloods (aanvraag is
ontvangen op 22 juli 2019).

n Driezum

• Foarwei 31, het realiseren van een
aanbouw (aanvraag is ontvangen op
12 juli 2019).

n Feanwâlden

• aan de Feanwâldsterwâl, het aanleggen
van een wandelpad (aanvraag is
ontvangen op 16 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.
Voorgenomen verlening (uitgebreide
procedure) omgevingsvergunning
n Damwâld
• Nijewei 38, het brandveilig gebruik van
het pand.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag
1 augustus 2019 zes weken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage.
Een ieder kan gedurende deze termijn
een zienswijze indienen. Dit betekent dat
u uw mening of reactie kunt geven over
het opgestelde ontwerpbesluit.
Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Trekwei 1, het vergroten van de woning
(besluit is verzonden op 22 juli 2019).

n Feanwâlden

• Juliusstrjitte 34, het realiseren van een
tijdelijke aanbouw (besluit is verzonden
op 22 juli 2019).
• ten noorden van De Iken, aan de
Singelsfeart en de Boppewei, het
uitvoeren van kavelwerkzaamheden en
het bouwen van een bouwwerk in het
kader van de gebiedsontwikkeling
De Centrale As (besluit is verzonden
op 26 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.
Niet verder in behandeling zijnde
omgevingsvergunning
n Feanwâlden
• Kûkhernewei 9 a, het handelen in
strijd met betrekking tot de bestaande
bedrijfswoning (aanvraag is
ingetrokken).
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 in de omgeving van DriezumWâlterswâld
• het organiseren van een kinderlampex
op 27 en 28 september 2019 (aanvraag
is ontvangen op 24 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 evenementenvergunning.

Verleende evenementenvergunning

n De Westereen

• op de Skriesstrjitte, Ljurkstrjitte,
Fogelsang, Yndustrywei, Blokmiesstrjitte
en de Putterstrjitte, het organiseren van
De Ronde van De Westereen op
17 augustus 2019 van 11.00 uur tot
19.30 uur (besluit is verzonden op
23 juli 2019).

n Damwâld

• op een weiland nabij Koarndyk 1,
het organiseren van een oldtimer
grasbaanrace op 31 augustus 2019
van 11.00 uur tot 19.00 uur (besluit is
verzonden op 26 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.
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.

