
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  
13 november 2019

daags na publicatie ervan in werking. Tegen 
dit besluit kan geen bezwaar of beroep wor-
den ingesteld.

Het beleidskader Reclame Sintrale As Dan-
tumadiel ligt tot en met 11 december 2019 ter 
inzage in het gemeentehuis (Hynsteblom 4 
Damwâld). 

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van Dantuma-
diel maken, ter voldoening aan artikel 8.42 
van de Wet milieubeheer juncto artikel 2.20 
van het Activiteitenbesluit, bekend dat het 
volgende bedrijf maatwerk-voorschriften in 
de vorm van geluidsvoorschriften opgelegd 
heeft gekregen:

n Driezum
• Achterwei 13 (besluit verzonden op 13 
  november 2019). 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld. Gedurende deze termijn kun¬nen 
belanghebbenden een bezwaarschrift indie-
nen

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Driezum
• Achterwei 13, het slopen van een loods en 
  het verlengen van bestaande loodsen.

n Sibrandahûs
• Trekwei 2, het veranderen van het bedrijf.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n De Westereen
• Boppewei 17, het plaatsen van een 
  reclamemast met een kunstwerk en zon-
  nepanelen (aanvraag is ontvangen op 
  25 oktober 2019)
• De Reade Klaver 6 en 6a, het bouwen 
  van een twee-onder-één kapwoning 
  (aanvraag ontvangen 30 oktober 2019).
• De Bûterblom 14, het bouwen van een 
  carport (aanvraag is ontvangen op 
  7 november).

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 Broeksterwâld
• Patrimoniumwei 10, het uitbreiden van 
  de woning (besluit is verzonden op 
  5 november 2019).
• Haaijehoeke 16, het verbouwen van de 
  woning (besluit is verzonden op 
  7 november 2019).

n Damwâld
• Haadwei 149, het plaatsen van dakka-
  pellen (besluit is verzonden op 
  7 november 2019).

n Sibrandahûs
• Trekwei 2, het vervangen van een be-
  staande geitenstal (besluit is verzonden 
  op 6 november 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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• Ds Feitsmawei 1, het brandveilig 
  gebruik van Vandaag KDV/BSO (besluit 
  is verzonden op 13 november 2019).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
14 november 2019 zes weken op het ge-
meentehuis te Damwâld ter inzage. Het 
besluit is zijn 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 aan-
vraag omgevingsvergunning
n Driezum
• Singel 14, het verbouwen van de garage 
  (aanvraag is ingetrokken op verzoek van 
  aanvrager).

n Wâlterswâld
• Koailoane 7, het kappen van een 
  boomsingel (aanvraag is 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 

Verleende evenementenvergunning
n Broeksterwâld/De Falom
• het organiseren van de intocht van Sin-
  terklaas op 23 november 2019 van 
  13.00 uur tot 16.00 uur (besluit is ver-
  zonden op 7 november 2019).
• Ds Feitsmawei 1, in het dorpshuis De 
  Pipegael en op de Brink, het organise-
  ren van Goeie 2020 op 1 januari 2020 
  van 01.00 uur tot 04.00 uur (besluit is 
  verzonden op 7 november 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.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Vastgesteld beleidskader Reclame 
Sintrale As Dantumadiel 
Burgemeester en wethouders van Dantu-
madiel maken bekend dat zij op 17 sep-
tember 2019 het beleidskader Reclame 
Sintrale As Dantumadiel hebben vast-
gesteld. Het vastgestelde beleidskader 
Reclame Sintrale As Dantumadiel treedt 

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

heelhollandrecyclet.nl

Bekendmaking Beleidsregels artikel 13b Opiumwet 

De burgemeester van Dantumadiel heeft op 5 november 2019 besloten nieuwe 
beleidsregels vast te stellen voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Deze 
beleidsregels omschrijven op hoofdlijnen in welke gevallen, onder welke voorwaar-
den en hoe de burgemeester gebruik zal maken van bestuurlijke handhaving 
(sluitingsbevoegdheid) bij hennepteelt, drugsproductie of drugshandel vanuit 
woningen en overige lokalen. 
                        
De volledige tekst van de beleidsregels ligt zes weken ter inzage in het gemeente-
huis (team Feiligens).


