Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n De Westereen
• aan De Reade Klaver, bouwkavels 3
en 4, het realiseren van 2 woningen
(aanvraag is ontvangen op 20 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.
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
n Sibrandahûs
• Trekwei 2, het vervangen van een
bestaande geitenstal (er is besloten
voor deze aanvraag de beslistermijn op

te schorten met een termijn van twee
weken).

n Feanwâlden

• De Swette 13, het aanpassen van de
toegangsdeur (er is besloten voor deze
aanvraag de beslistermijn op te schorten
met een termijn van zes weken).
Verleende omgevingsvergunning

28 augustus 2019
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Feanwâlden
• De Wâl 3, het bouwen van een kippenhok
(aanvraag is buiten behandeling gesteld).

n Feanwâlden

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

De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeente-

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.

n Driezum

• Foarwei 31, het realiseren van een
aanbouw (het besluit is verzonden op
20 augustus 2019).
• Stasjonswei 2, het realiseren van een
nieuwe fietsenstalling bij het treinstation
(besluit is verzonden op 21 augustus
2019).

B en W schuift bij jou aan!
Onder de titel ´Sko ris Oan!´ vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats
met het college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met
inwoners, ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij
de mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.

Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk
ontbijt. Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek
mag overal over gaan! Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

17 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

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

OFFICIËLE OPENING
BROEKLOANE
WÂLTERSWÂLD
Vanwege de feestelijke opening
van de Broekloane in Wâlterswâld
is de weg vrijdag 30 augustus
tussen 16.00 en 19.00 uur
afgesloten voor het verkeer. Meer
informatie: www.dantumadiel.frl/
wegwerkzaamheden

