
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel    18 september 2019

Verleende evenementenvergunning
n  Driezum-Wâlterswâld
• het organiseren van een lampex met 

kinderlampex op 27 en 28 september 2019 
(besluit is verzonden op 13 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
•	 De	Reidflechter	3,	het	starten	van	een	

transportbedrijf.
n  Driezum
•	 Kolkensloane	4,	het	veranderen	van	het	

bedrijf.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
•		aan	de	Skutterswei,	het	kappen	van	
 bomen en het dempen van een 

sloot (aanvraag is ontvangen op 10 
september 2019).

n  Damwâld
•		De	Klimmer	21,	het	plaatsen	van	een	

hobbykas (aanvraag is ontvangen op 3 
september 2019).

•		Pinksterblom	4,	het	ombouwen	van	de	
garage naar een slaapkamer (aanvraag 
is ontvangen op 5 september 2019).

•		Ds	Germswei	105,	het	plaatsen	van	een		
tuinhuisje (aanvraag is ontvangen op 6 
september 2019).

n  Rinsumageast
•		Rjochthússtrjitte	1,	het	verbouwen	van	

het pand (aanvraag is ontvangen op 4 
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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
•		Ds.	Feitsmawei	1,	het	brandveilig	

gebruik van Vandaag KDV/BSO.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donderdag 
19 september 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  De Falom
•	 Haadwei	5,	het	vervangen	van	de	

bovenbouw van de ligboxenstal.
n  De Westereen
•	 De	Reidflechter	3,	het	bouwen	van	een	

bedrijfsloods met een bedrijfswoning.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvragen de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

Niet verder in behandeling zijnde 
omgevingsvergunning
n  De Westereen
•	 Oastersingel	15,	het	realiseren	van	

een theetuin (aanvraag 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

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

Op 10 september  2019 heeft het college van de gemeente Dantumadiel het ont-
werp saneringsprogramma vastgesteld. 

Langs	de	wegen	Suderwei,	Nijewei,	Dr.	Albert	Plesmanloane,	Juliusstrjitte,	
Ljiploane en Feintensloane in Feanwâlden staan een aantal woningen dat voor 
geluidssanering vanwege wegverkeerslawaai in aanmerking komt. Vanuit het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu is geld beschikbaar om een saneringsplan 
voor deze woningen op te stellen. Burgemeester en wethouders hebben besloten 
om verkeersmaatregelen te treffen.

Op grond van de Wet geluidhinder is het besluit voorbereid met toepassing van 
afdeling	3.4	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht.	

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 19 september 2019 gedurende 6 weken 
ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 in Damwâld bij de receptie. 
Tijdens deze 6 weken kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven.  Bo-
vendien	kan	iedereen,	die	daar	om	verzoekt	een	afschrift	hiervan	krijgen.

Ontwerp Saneringsprogramma geluidhinder Feanwâlden. 

Woensdag 25 september  2019 
19.30 uur in het gemeentehuis te Damwâld (Hynsteblom 4)

Agenda:
n Afscheid	raadslid		mevrouw	V.	Tiemersma
n Onderzoek	geloofsbrieven,	benoeming	en	installatie	tot	raadslid	 
   mevrouw S. Braaksma
n Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente 
(www.dantumadiel.frl) kunt u de agenda en de achterliggende stukken vinden onder 
bestuur > gemeenteraad kalender. De vergadering is live te volgen via 
ris2.ibabs.eu/dantumadiel

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde van 63 dB vastgesteld 
vanwege wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders willen medewerking 
verlenen aan de totstandkoming van zes appartementen aan de Foarstrjitte 23 / 
23A		in	De	Westereen.	Voor	het	realiseren	van	de	appartementen	is	het	nodig	een	
hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen. 

Terinzagelegging 
Het besluit hogere grenswaarden ligt met ingang van 19 september 2019 gedu-
rende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 

Beroep 
Tijdens de periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden schriftelijk 
en	gemotiveerd	beroep	tegen	dit	besluit	worden	aangetekend	bij	de	Afdeling	
bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	20019,	2500	EA	Den	Haag.	
Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift 
moeten	naam	en	adres,	dagtekening,	kenmerk	of	omschrijving	van	het	besluit	en	
de gronden van het beroep staan vermeld. 

Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

1. Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen de ontwerpbe-
sluiten hogere grenswaarden bij het college van burgemeester en wethou-
ders naar voren heeft gebracht;

2. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van 
burgemeester en wethouders naar voren te brengen;

Het	besluit	treedt	in	werking	met	ingang	van	de	dag	na	afloop	van	de	beroeps-
termijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een 
verzoek	om	voorlopige	voorziening	(schorsing)	is	ingediend,	treedt	een	besluit	
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige 
voorziening	(schorsing)	moet	worden	ingediend	bij	de	Voorzitter	van	de	Afde-
ling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.	Zowel	voor	het	indienen	van	
een	beroepschrift	als	voor	een	verzoek	om	voorlopige	voorziening	is	griffierecht	
verschuldigd.

Wet Geluidhinder, Besluit vaststelling hogere grenswaarden 
Foarstrjitte 23 / 23A De Westereen



  18 september 2019

Op	donderdag		26	september	2019,	vanaf	16.00	uur,	komt	de	Algemene	kamer	
van de adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te 
behandelen bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl > adviescommissie-bezwaarschriften-dantumadiel 
Voor	inlichtingen	kunt	u	contact	opnemen	met	gemeente	Noardeast-Fryslân,	
team	JS	(0519)	29	88	88.	

Vergadering Algemene kamer  
adviescommissie bezwaarschriften 

Tijdens de bijeenkomsten van Sko Ris Oan 65+ 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 deelnemer in dit project en zal 
op basis van de uitkomsten volgend jaar vervolgstappen 
ondernemen.

U bent van harte welkom op één van de onderstaande bijeenkomsten.
Het	begint	om	19.30	en	duurt	tot	21.30	uur.	Aanmelden		is	niet	nodig.	

26 september  De Kruisweg Damwâld
30 september  De Schierstins Feanwâlden
03 oktober  Old Dutch De Westereen

Sko ris Oan 65+

De cyclus “Dwaande met je bedrijf” is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs 
gestarte ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het 
ondernemerschap. Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te 
starten? Waar krijg je allemaal mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? 
Hoe kom je aan klanten en geld? Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost 
Fryslân helpen je graag op weg!  In zeven modules krijg je inzicht in onder meer je sterke 
en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en 
belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30 uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar je kunt ook aan één of meerdere 
bijeenkomsten deelnemen afhankelijk van het onderwerp. 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra van der 
Veen, E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

30 september Ondernemersvaardigheden Dokkum
7 oktober Belastingen Buitenpost

14 oktober Juridische adviezen Damwâld
28 oktober Marketing en media Burgum
4 november Boekhouden, verzekeren, financieren Dokkum
18 november Ondernemersplan schrijven                                     Burgum
29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers

dwaande.nl/starters


