
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  21 augustus 2019

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Nijewei 4, het plaatsen van een tijdelijke 

woonunit (aanvraag is ontvangen op 
 13 augustus 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  Rinsumageast
• Juckemawei 29, het verbouwen van de 

woonboerderij (besluit is verzonden op 
15 augustus 2019).

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.

Ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 63a, 63b en 63c, het realiseren 

van twee appartementen (besluit de 
dato 6 mei 2019 is op verzoek van de 
aanvrager ingetrokken).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeente-
huis 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 daartegen 
geen bezwaren indienen. Voor informa-
tie kunt u bellen met de afdeling vergun-
ningen via (0519) 29 88 88.

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

In het verlengde van de Westerloane en 
de Skutterswei bij Broeksterwâld ligt het 
bestemmingsplan Jagerswei. 
De gemeente Dantumadiel heeft onlangs 
een voorstel voor verkaveling gemaakt dat 
past binnen het bestemmingsplan. In mei 
is tijdens een informatieavond gebleken 
dat er vanuit het dorp veel belangstelling 
is voor de nieuwbouwkavels.
 
Op korte termijn start de aannemer met 
het bouwrijp maken van het gebied. In de 
loop van september zal de inschrijving 
starten voor de verkoop van de kavels. 
Op de website van de gemeente wordt 
vooraf informatie gepubliceerd over de 
kavels, verkoopprijs en voorwaarden:  
www.dantumadiel.frl/bouwen-en-wonen

Start werkzaamheden  
uitbreiding Broeksterwâld


