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2019 (aanvraag is ontvangen op 25 
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 
evenementenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n  De Westereen
• Lange Reed 14, het organiseren van 

een paarden- en ponyveiling en markt 
op 5 oktober, 18 oktober, 15 november 
en 20 december 2019 en op 17 januari, 
21 februari en 20 maart 2020 (besluit is 
verzonden op 1 oktober 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 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 omgevings-
vergunning
n  De Westereen
• De Strieblom 4, het uitbreiden van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 2 
oktober 2019).

n  Readtsjerk
• Koaiwei 31, het herbouwen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op 29 
september 2019).

n  Rinsumageast
• Trekwei 2, het realiseren van een 

recreatieverblijf (aanvraag is ontvangen 
op 2 oktober 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  Damwâld
• Ds. Germswei 105, het plaatsen van 

een tuinhuisje (besluit is verzonden op 1 
oktober 2019).

n  De Falom
• Haadwei 5, het vervangen van de 

bovenbouw van de ligboxenstal (besluit 
is verzonden op 1 oktober 2019).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

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. 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning 
n  Broeksterwâld
• op en om De Brink, het organiseren van 

het evenement Goeie 2020 op 1 januari 
2020 (aanvraag is ontvangen op 26 
september 2019).

n  Damwâld
• Hynsteblom 4, het organiseren van 

de Sinterklaasintocht op 16 november 
2019 op het plein bij het gemeentehuis 
(aanvraag is ontvangen op 30 
september 2019).

• Parkeerterrein aan de Lytse Loane, het 
organiseren van een jaarwisselingsfeest 
in een feesttent op 1 januari 2020 
(aanvraag is ontvangen op 2 oktober 
2019).

n  Feanwâlden
• bij de haven, het organiseren van de 

Sinterklaasintocht  op 16 november 

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

Welke financiële keuzes raken u direct? 
Deel uw zorgen met de gemeenteraad!

Dinsdagavond 15 oktober organiseert de gemeenteraad van Dantumadiel een open-
bare hoorzitting over de begrotingsvoorstellen. Er moet namelijk een aantal lastige 
keuzes gemaakt worden, vanwege aanzienlijke financiële tekorten. 

Waar vindt u de begrotingsvoorstellen?
Kijk voor de begrotingsvoorstellen op www.dantumadiel.frl. 
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden onder organisatie en 
bestuur > gemeenteraad kalender. 

Een aantal bezuinigingen gaan u als inwoner direct raken. De gemeenteraad wil 
graag weten wat daarvan de gevolgen zijn voor u.  

Aanmelden 
U kunt zich van tevoren aanmelden als deelnemer bij de griffier (zie hieronder). 
De bijeenkomst is openbaar: u bent uiteraard ook welkom als toehoorder. 
Deelnemers worden aan tafel uitgenodigd en krijgen eerst de gelegenheid hun me-
ning naar voren te brengen, waarna de raadsleden vragen kunnen stellen. 
U bent van harte welkom!

Namens de gemeenteraad van Dantumadiel,
Teun de Jong, griffier (griffy@dantumadiel.frl of 06 - 25 34 21 93) 

Hoorzitting begrotingsvoorstellen 2020Verkeersbesluit
 

Burgemeester en wethouders 
maken bekend te hebben besloten: 
tot het intrekken van de invoering 
van een spitsafsluiting (pilot) voor 
alle motorvoertuigen (uitgezonderd 
landbouwverkeer en geldt van ma t/m vr 
06.00 – 09.00 uur en 15.00– 18.00 uur)  
op de Miedloane in De Westereen

Iedere belanghebbende kan binnen een 
termijn van 6 weken na bekendmaking 
van dit besluit (besluit is bekend gemaakt 
op 13 februari 2019) daartegen een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 22, 
9104 ZG Damwâld.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de 
Centrale Balie in het gemeentehuis van 
Damwâld. 

Omgevingsvergunning
 

Terinzagelegging conceptbesluit 
omgevingsvergunning ex art. 3.10 
Wabo 
Burgemeester en wethouders van 
Dantumadiel maken bekend dat op 
10 en 18 juli 2018 bij het college twee 
verzoeken om omgevingsvergunning zijn 
binnengekomen voor:

twee bedrijfsloodsen voor respectievelijk 
een autobedrijf en een installatiebedrijf 
aan de Haadwei 4 c en 4 b te Damwâld, 
waarvoor de planologische afwijking 
van het bestemmingsplan met een 
gezamenlijke procedure wordt gevolgd. 

Aangezien ons college het voornemen 
heeft uitgesproken voor de aanvragen een 
vergunning te verlenen met gebruikmaking 
van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° en de 
voorbereidingsprocedure als beschreven 
in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, liggen de ontwerp-
beschikkingen met ingang van 10 oktober 
2019 voor een ieder gedurende zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis te 
Damwâld. 

Gedurende deze termijn kan een 
belanghebbende zijn of haar zienswijzen 
tegen één of beide ontwerp-beschikkingen 
bij ons college kenbaar maken.

Damwâld,
9 oktober 2019

Gedurende 2019 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!

15 oktober, Readtsjerk  De Trochreed
26 november, Wâlterswâld De Nije Warf

Aanmelden is gewenst via e-mail brochje@dantumadiel.frl.

Brochje mei B en W
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Op dinsdag 15 oktober 2019, van 19.00 tot 21.00 uur, wordt in de IJsherberg 
in Dokkum een inloopbijeenkomst georganiseerd over een te realiseren 
windpark boven de Waddeneilanden. Het windpark moet worden gebouwd, 
er moet een platform worden aangelegd en er komt een verbinding naar het 
hoogspanningsnet op het vaste land. 

Voor die ‘aanlanding’ op het vaste land, zijn drie mogelijkheden. Een daarvan is 
via de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel naar Burgum in de gemeente 
Tytsjerksteradiel. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de beheerder van het 
landelijke hoogspanningsnet TenneT. De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat 
de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project van 
27 september tot en met 7 november 2019 ter inzage ligt. De officiële stukken 
en meer informatie over het project vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl > 
‘lopende projecten’ > ‘hoogspanning’.  

Zie voor meer informatie ook de projectenwebsite van TenneT: 
www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden. 

Inloopbijeenkomst Windpark in Noordzee 

Het is oogsttijd

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

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 


