
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel    11 september 2019

n  In en rondom de dorpen langs de 
   Centrale As
•   het organiseren van het Weide Sompe 

Wâldwykein van 20 tot en met 22 
september 2019 (besluit is verzonden op 10 
september 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning/lig-
gen 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 mel-
ding aan de gemeente mogen worden door-
gegeven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Westereen
• Oastersingel 15, het realiseren van 
 een theetuin (aanvraag is ontvangen op 
 1 september 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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Kavelwei 19, het bouwen van een 
 schuur (besluit is verzonden op 6 

september 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning/
liggen de vergunningen zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 
Gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n  Rinsumageast
• Tjaerdawei 41, het wijzigen van het 

gebruik van de woning (aanvraag is 
ingetrokken op verzoek van aanvrager).

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

Verleende evenementenvergunning
n  Damwâld
•  het dorpsplein op de kruising Foarwei, 

Haadwei en Doniawei, het organiseren 
van het Wâldster Pún Feest 2019 op 21 
september 2019 van 16:00 uur tot 24:00 
(besluit is verzonden op 9 september 
2019).  

 

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

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

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 
Tijdens de drie bijeenkomsten geeft Zorgbelang een uitleg over het project “Burgercompetenties”. Dit gaat over 
wat u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en hoe u hierin het beste ondersteund kunt worden. De 
gemeente Dantumadiel is ook deelnemer in dit project en zal op basis van de uitkomsten volgend jaar vervolgstappen 
ondernemen. 

Wilt u aanschuiven bij het college van B en W? 
U bent van harte welkom op één van onderstaande bijeenkomsten. 
U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Data 2019: Dorp: Locatie:

26 september  19.30-21.30 uur Damwâld De Kruisweg

30 september  19.30-21.30 uur Feanwâlden De Schierstins

03 oktober       19.30-21.30 uur De Westereen Old Dutch

Sko Ris Oan 65+
Onder de titel Sko Ris Oan ging het college van B en W in de eerste helft van 2019 de dorpen 
langs om samen met bewoners, ondernemers, organisaties en verenigingen te praten over wat 
het dorp nodig heeft om nu en in de toekomst leefbaar en vitaal te blijven. Misschien hebben we 
u daar ook al mogen ontmoeten. Nu willen we graag verder praten over deze onderwerpen met 
de inwoners van 65 jaar en ouder. Het gaat dan niet meer over wat het dorp nodig heeft, maar 
over wat u zelf nodig heeft. Wij organiseren deze specifieke bijeenkomsten dan ook in nauw 
overleg met Zorgbelang.

Data 2019: Dorp: Locatie:

17 september* 08:30 - 09:30 uur Feanwâlden De Schierstins

15 oktober       08:30 - 09:30 uur Readtsjerk De Trochreed

26 november   08:30 - 09:30 uur Wâlterswâld De Nije Warf

* Let op: nieuwe datum (17-09-’19 i.p.v. 10-09-’19)

Brochje mei B en W
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

Binnenkort start de inschrijving voor 
kavels voor woningbouw in het 
uitbreidingsplan Jagerswei. 

Het plangebied ligt in het verlengde 
van de Westerloane en de Skutters-
wei en bestaat uit zeven vrijstaande 
kavels van verschillende groottes en 
twee kavels voor een 2^1 kapwo-
ning. 

Informatie
Informatie over de kavels, verkoop-
prijs en voorwaarden zal worden ge-
publiceerd op de gemeentepagina 
en op de website van de gemeente. 

Start kavelinschrijving 
woningbouw Broeksterwâld



SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS VOOR EIGENAAR EN BEWONER

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? 

Vraag dan vanaf 2 september de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). De subsidie loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan welke maatregelen onder deze regeling vallen en wat de voorwaarden zijn op 
www.RVO.nl. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. Wilt u uw woning drastisch laten verbeteren, lees 
dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. RVO verstrekt per woning slechts eenmaal subsidie.

Energiebesparende maatregelen
De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:
• spouwmuurisolatie
• dakisolatie
• vloerisolatie en/of bodemisolatie
• gevelisolatie
• hoogrendementsglas

Gratis Energieadvies aan huis
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen haar inwoners stimuleren om hun woning energiezuiniger te maken. Om u te ondersteunen met het 
besparen van energie, hebben deze gemeenten  de hulp van onafhankelijke en deskundige adviseurs gezocht. Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een 
adviseur bij u thuis langs en bekijkt hij hoe energiezuinig uw woning is. Dan geven zij u persoonlijke tips en adviezen. Niet alleen over het besparen van energie in 
uw huis, maar ook over het opwekken van energie. Bovendien kunnen zij u informatie geven over subsidies en het aanvragen van een energiebespaarlening. Een 
bezoek van de adviseurs is geheel vrijblijvend!

Benieuwd naar hoe u uw woning energiezuinig kunt maken en daarmee kunt besparen op uw energiekosten? Meld u dan aan voor een bezoek van een adviseur 
door een e-mail te sturen naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl.

Ook kun u digitaal advies krijgen. Hiervoor kunt u kijken op www.duurzaambouwloket.nl.

  11 september 2019


