
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  6 november 2019

gepubliceerd onder verleende evenementen-
vergunning.

Verleende evenementenvergunning
n  Damwâld
• Hynsteblom 4, het organiseren van de Sin-
terklaas intocht op 16 november 2019 op het 
plein bij het gemeentehuis van 13.00 uur tot 
17.00 uur (besluit is verzonden op 30 oktober 
2019).

n  Driezum en Wâlterswâld e.o.
• het organiseren van een mountainbike 
veldrit op 9 november 2019 van 8.30 uur tot 
13.00 uur (besluit is verzonden op 31 oktober 
2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift 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
• T.E. Teunissenwei 8, het veranderen van de 
inrichting door ontmanteling van het ooste-
lijke gasontvangststation.

n  De Westereen
• Roazeloane 67 A, het verdelen van de 
bedrijfsloods.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• Koailoane 7, het realiseren van een poel 
en een watergang (aanvraag is ontvan-
gen op 25 oktober 2019).

n  De Falom
• Mûnewei 11, het realiseren van een 
aanbouw aan de woning (aanvraag is 
ontvangen op 28 oktober 2019).

n  De Westereen
• Lange Reed 20, het wijzigen van de 
brandscheidingen (aanvraag is ontvan-
gen op 24 oktober 2019).

n  Feanwâlden
• aan de Mûnestrjitte 24, het realiseren 
van opslag-units (aanvraag is ontvangen 
op 25 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.

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
n  De Westereen
• Roazeloane 65, het uitbreiden van een 
bedrijfsverzamelgebouw.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Master Woudstrastrjitte 19, het bouwen 

van een houten garage (legalisatie) (be-
sluit is verzonden op 1 november 2019).

n  Damwâld/De Westereen
• het kappen/rooien van 15 bomen waar-
van 1 es (A. Prakkenstrjitte) en 14 iepen 
(Noarder Stasjonsstrjitte, Suder Stasjons-
strjitte en Tolwei) (besluit is verzonden op 
29 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• nabij Boppewei 17, het plaatsen van 
een reclamemast met een tweetal led-
schermen i.c.m. een kunstwerk (aanvraag 
is ingetrokken).

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  Rinsumageast
• Tjaerdawei 42 b (MFC De Beijer), het 
organiseren van de oud- en nieuwviering 
op 1 januari 2020 (aanvraag is ontvangen 
op 29 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 

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

Eindejaarsfeest organiseren
Elk jaar worden er in de verschillende 
plaatsen eindejaarsfeesten georgani-
seerd. Wilt u zo’n feest organiseren? Dan 
moet hiervoor zo spoedig mogelijk, let op: 
voor 15 november 2019, een aanvraag 
worden ingediend. Het formulier voor het 
aanvragen van een evenementenvergun-
ning vindt u op de website van de ge-
meente (www.dantumadiel.frl/evenemen-
tenvergunning). Als gemeente steunen wij 
per dorp één initiatief. 

Carbid afschieten
Een echte traditie. Het is belangrijk dat 
het afschieten van carbid veilig en zonder 
onnodige overlast gebeurt. Wilt u carbid 
afschieten? Dan heeft u toestemming van 
de burgemeester nodig. Maak hiervoor 
gebruik van het meldingsformulier. U vindt 

dit op: www.dantumadiel.frl/carbidschie-
ten. Dit meldingsformulier moet voor 
1 december a.s. zijn ingediend.  

Overlast en vernielingen
Ieder jaar proberen gemeente, politie en 
andere instanties de overlast en vernielin-
gen rondom de jaarwisseling zoveel mo-
gelijk te beperken. Vernielingen en zwaar 
vuurwerk zorgen jaarlijks voor schade 
aan straatmeubilair, verkeersborden, 
straatkolken en andere gemeentelijke 
eigendommen. Het vervangen van één 
verkeersbord kost bijvoorbeeld € 200,- en 
een straatkolk € 500,-. Dit wordt betaald 
vanuit gemeenschapsgeld. Vernielingen 
door een kleine groep worden dus door 
alle inwoners van de gemeente betaald. 
Wij roepen daarom iedereen op tot een 
gezellige jaarwisseling zonder overlast en 
vernielingen!

Informatieavonden
Er worden informatieavonden over de 
jaarwisseling georganiseerd. U bent hier 
van harte welkom. Aanmelden kan via: 
veiligheid@noardeast-fryslan.nl.
• Woensdag 6 november a.s. om 19.30 

uur in het gemeentehuis in Dam-
woude; 

• Woensdag 13 en maandag 18 
november a.s. om 19.30 uur in het 
stadhuis in Dokkum; 

• Woensdag 20 november a.s. om 
19.30 uur in het gemeentehuis in 
Ferwert;

• Maandag 25 november a.s. om 19.30 
uur in het gemeentehuis in Kollum.

Vragen? Meld het de evenementen-
coördinator 
Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem 
dan contact op met de evenementencoör-
dinator Martine van der Kloet, via tele-
foonnummer: (0519) 29 88 88 of e-mail: 
veiligheid@noardeast-fryslan.nl.

Eindejaarsfeest organiseren of carbid afschieten? Meld het de gemeente! Samen voor een 
gezellige en veilige jaarwisseling

heelhollandrecyclet.nl

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: 
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

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


