
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel    25 september 2019

te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

Verleende evenementenvergunning
n  De Westereen
• op de Badhúswei, het organiseren van de 

Fytrisloop op 12 oktober 2019 van 11:00 
tot 13:00 uur (besluit is verzonden op 16 
september 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 worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen bezwa-
ren 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
• De Moarrewei 20, het veranderen/uitbreiden 

van het bedrijf door het bouwen van een 
loods.

Ontvangen melding besluit lozen buiten 
inrichtingen
n  De Westereen
• Keapmanswei 11, het realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld / De Westereen
• het kappen/rooien van 15 bomen 

waarvan 1 es (A. Prakkenstrjitte) en 14 
iepen (Noarder Stasjonsstrjitte, Suder 
Stasjonsstrjitte en Tolwei) (aanvraag is 
ontvangen op 12 september 2019).

n  De Falom
• nabij de woning Hegewâl 7, het plaatsen 

van schuilstallen (aanvraag is ontvangen 
op 10 september 2019).

n  De Westereen
• Yndustrywei 1, het wijzigen van de 

gevelbeplating en het aanbrengen van 
reclame (aanvraag is ontvangen op 18 
september 2019).

n  Feanwâlden
• Achterwei 62, het slopen van de huidige 

bijgebouwen en het bouwen van een 
schuur (aanvraag is ontvangen op 16 
september 2019).

n  Wâlterswâld
• Koailoane 14, het bouwen van een 

erker (aanvraag is ontvangen op 10 
september 2019).

• Koailoane 7, het kappen van een 
boomsingel (aanvraag is ontvangen op 
18 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  De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 17, het 

realiseren van een nieuwe kap op de 
woning (besluit is verzonden op 18 
september 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.

Verleende (uitgebreide omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• Nijewei 38, het brandveilig gebruik van 

het pand (besluit is verzonden op 25 
september 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
26 september 2019 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. 
Het besluit is voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een beroep-
schrift tegen het besluit indienen bij de 
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde om-
gevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• aan de Skutterswei, het rooien van 

elzen en het dempen van een sloot 
(aanvraag is ingetrokken).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis 

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

Waarom politie in de wijk?
De politie is er voor u en wil daarom 
graag bij u in de buurt zijn. Dichtbij, 
zodat zij snel kan optreden als dat nodig 
is, maar ook om gemakkelijk contact te 
leggen. Vaak is de wijkagent een eerste 
aanspreekpunt in de wijk en werkt hij of 
zij samen met zijn of haar collega’s aan 
een veilige wijk. 

De wijkagenten van Dantumadiel, Lieuwe van Hijum en Marcel Koster, zoeken 
actief contact met de inwoners en gaan daarom op pad met de preventietruck!

Wilt u kennismaken? Heeft u vragen? Kom langs in de preventietruck. 
De wijkagenten zijn de komende weken aanwezig in drie winkelcentra. 
U bent van harte welkom!

Wanneer Tijd Winkelcentrum

3 oktober 12.00-16.00 Feanwâlden

10 oktober 12.00-16.00 De Westereen

17 oktober 12.00-16.00 Damwâld

  Kom kennismaken met de wijkagent

politie noordoost fryslan

pol-dantumadiel

www.politie.nl > mijn buurt > 
postcode invullen > wijkagenten

@WA_Dantumadiel 

Binnenkort te koop in Broeksterwâld: 
Kavels voor particuliere woningbouw

De gemeente Dantumadiel verkoopt 9 kavels in het uitbreidingsplan 
Jagerswei II:

7 kavels voor vrijstaande woningen 
Prijs vanaf € 52.090,50 K.K.
 
2 kavels voor 2^1 kapwoningen
Prijs vanaf € 42.350,- K.K.

Geïnteresseerd? 
Op 2 oktober wordt de informatie over de kavels, de verkoopprijs en de 
voorwaarden gepubliceerd op de website van de gemeente.

De inschrijving voor de kavels staat van 2 tot en met 9 oktober open.



Het is oogsttijd
Het is oogsttijd

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. 

         3 oktober  Old Dutch De Westereen

Sko ris Oan 65+

Het is oogsttijd

  25 september 2019


