
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  30 oktober 2019

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n  De Westereen
• aan de Finkstrjitte nabij Brugchelencamp 

278, het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats (besluit is 
verzonden op 23 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 
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.Vergunningen

 
Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• Singel 11, het plaatsen van een tijdelijke 

woonunit (aanvraag is ontvangen op 17 
oktober 2019).

n  De Westereen
• Boppewei 17, het plaatsen van een 

reclamemast (aanvraag is ontvangen op 
17 oktober 2019).

n  Driezum
• Van Sytzamawei 28, het legaliseren van 

sectionaldeuren (aanvraag is ontvangen 
op 17 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.

Geweigerde omgevingsvergunning
n  De Westereen
•	 De	Reidflechter	3,	het	bouwen	van	een	

bedrijfsloods met een bedrijfswoning 
(besluit is verzonden op 22 oktober 
2019).

De dag na verzending ligt de weigering 
zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis 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 

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

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Maandag 4 november 2019 om 19.30 uur en voortgezet op dinsdag 5 november 
2019  om 19.30 uur in het gemeentehuis te Damwâld (Hynsteblom 4) 

Op de agenda o.a.:
• 2e Turap 2019
• Algemene beschouwingen begroting 2020
• Geparkeerde besluiten / Herstelplan-begroting 2020
• Belasting- en legesverordening 2020
• Startnotitie Rekenkamercommissie
• Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2020 

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

31 oktober aanvraag reis-
documenten niet mogelijk

Komende donderdag 31 oktober wordt op 
het gemeentehuis in Damwâld het aan-
vraagloket reisdocumenten aangepast. 
Het is daarom die dag niet mogelijk om in 
Damwâld een paspoort of identiteitskaart 
aan te vragen. Afhalen van eerder aange-
vraagde reisdocumenten is wèl mogelijk.

Als het gaat om aardgasvrij maken van woningen en woonwijken is voor veel 
mensen de grote vraag: Hoe doe je dat? Het platform de Nationale Duurzame 
Huizen Route biedt de unieke gelegenheid voor woningbezitters om zich daarop te 
oriënteren. Op 2 en 9 november stellen honderden huiseigenaren met plezier hun 
duurzame woning open voor bezoek. Zij vertellen wat zij aan hun woning hebben 
gedaan en helpen geïnteresseerden op weg met hun ervaring.

Ruim 1400 eigenaren van woningen, VvE’s en woonboten hebben hun woning als 
voorbeeld aangemeld op het platform www.duurzamehuizenroute.nl. Bijna een 
kwart van de huizen is aardgasvrij en velen zijn op weg ernaar toe. 

Op zaterdag 2 en 9 november zijn een groot aantal van deze woningen te bezoe-
ken. De bewoners vertellen wat zij hebben gedaan om hun huis energiezuinig 
en toekomstbestendig te maken. De ervaringen en duurzame toepassingen zijn 
uiteenlopend: isoleren van dak, gevel en vloer; installatie van een warmtepomp, 
zonneboiler of zelfs een buffervat met ijs, maar ook een groendak of hergebruik van 
regenwater. 

Naast de informatie over wat goed is gegaan, wordt er ook besproken wat achteraf 
wellicht beter was geweest. De bewoners die hun huis openstellen weten als geen 
ander dat er veel bij komt kijken om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor 
mensen die nog aan het begin staan is dit waardevolle informatie. Het bezoeken 

van een woning werkt aanstekelijk, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Duur-
zame Huizen Route. Zo’n 86 procent van de bezoekers wil de opgedane kennis 
toepassen in hun eigen woning.

Tips van huiseigenaren
De tip van Andries uit Skingen (Friesland) luidt: “Ga op bezoek bij een woning via 
de Duurzame Huizen Route en vraag de bewoners de oren van de kop. Elk stapje 
dat je zet is waardevol, dus ga vooral aan de slag in je eigen woning en leer van 
anderen. Goede leermeesters zijn goud waard. Daarnaast schrikken de kosten veel 
mensen af, maar mijn ervaring is dat er meer subsidies en regelingen zijn dan je 
denkt.”

Het bezoeken van een woning
Geïnteresseerden die op zaterdag 2 en 9 november een woning willen bezoeken 
kunnen kiezen uit een grote variatie aan woningtypen en duurzame toepassingen. 
Inschrijven voor een bezoek is vereist en kan via www.duurzamehuizenroute.nl.

Huiseigenaren laten zien dat het zonder aardgas kan

heelhollandrecyclet.nl

 2 en 9 november


