
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  14 augustus 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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Vergunningen
 

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

Verleende evenementenvergunning
n  De Westereen
• het organiseren van een dorpsfeest van 

14 september tot en met 21 september 
2019 (besluit is verzonden op 6 
augustus 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
in Damwâld. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  Damwâld
• Badhúswei 31, het realiseren van een 

campus.

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

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

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.

Team Ynkommen


