
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  04 december 2019

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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
• Roazeloane 65, het verlengen van het  
 bedrijfsverzamelgebouw.

Wet aanpak woonoverlast

De burgemeester van Dantumadiel heeft 
op 26 november 2019 besloten beleids-
regels vast te stellen voor de toepas-
sing van de bevoegdheid op grond van 
artikel 151d Gemeentewet (‘Wet aanpak 
woonoverlast’). De beleidsregels om-
schrijven op hoofdlijnen in welke geval-
len, onder welke voorwaarden en hoe 
de burgemeester handhavend optreedt, 
door het opleggen van een waarbij de 
gebruiker van een woning/ erf ernstige 
en herhaaldelijke hinder veroorzaakt voor 
omwonenden.

De volledige tekst van de beleidsregels 
ligt zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis (team Feiligens).

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• De Klimmer 21, het realiseren van  
 tijdelijke huisvesting alsmede het brand- 
 veilig gebruik van de tijdelijke huis- 
 vestiging (aanvraag is ontvangen op 22  
 november 2019). 
• Haadwei 63, het realiseren van appar- 
 tementen (aanvraag is ontvangen op 28  
 november 2019).

n  De Westereen
• Yndustrywei 1, het wijzigen van de  
 gevel (aanvraag is ontvangen op 28  
 november 2019).

n  Driezum
• Master Hofstrastrjitte 4 t/m 20, het   
 bouwen van 7 huurwoningen (aanvraag  
 is ontvangen op 22 november 2019).
• Van Sytzamawei 35, het plaatsen van  
 een hekwerk (legalisatie) (aanvraag is  
 ontvangen op 23 november 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
• Nijverheidswei 6, het realiseren van een  
 erfafscheiding aan de zuid- en westzijde  
 van het perceel (legalisatie) (besluit is  
 verzonden op 26 november 2019).

n  Driezum
• Van Sytzamawei 28, het bouwen van  
 een teelthal (besluit is verzonden op 28  
 november 2019).

n  Rinsumageast
• Rjochthússtrjitte 1, het verbouwen van  
 het pand (besluit is verzonden op 25  
 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  Damwâld
• De Klimmer 21, het realiseren van een  
 tijdelijke huisvesting (aanvraag is inge- 
 trokken).

n  Driezum
• Eastwâld 10, het kappen van twee  
 berken en een spar (aanvraag is ver- 
 gunningsvrij).

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 evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• Mûnestrjitte 14 A, het organiseren van  
 een oud en nieuwparty in de loods van  
 Gewoshop op 1 januari 2020 (aanvraag  
 is ontvangen op 22 november 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 evenemen-
tenvergunning.

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

Rond de feestdagen reizen met Jobinder? Boek op tijd uw Wmo-rit!

Wilt u rond de kerstdagen en oud & nieuw naar vrienden of familie dan is het belangrijk dat u op tijd uw Wmo-rit boekt. 
Tijdens de feestdagen is het niet mogelijk een Wmo-rit te boeken. Dit doen wij om alle reizen tijdens deze dagen in goede 
banen te leiden.

Kerstdagen
Wilt u op 25 of 26 december reizen met Jobinder? U kunt tot en met zondag 22 december uw reizen boeken. 
Na 22 december is het niet meer mogelijk reizen voor 25 en 26 december te boeken of te wijzigen. Houdt u bij het boeken 
van uw rit rond de kerstdagen ook rekening met uw eventuele retourreis. Reserveer ook deze vooraf. 

Oud- en nieuwjaarsdag
Op oudjaarsdag rijdt Jobinder tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag vanaf 09.00 uur. Voor oudjaarsdag betekent dit dat u 
uiterlijk om 20.00 uur op de plaats van bestemming moet zijn. Wanneer u op nieuwjaarsdag wilt reizen, dan kan dat vanaf 
9.00 uur. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Nieuw meldingsformulier

Doet een lantaarnpaal het niet?
Ligt er een stoeptegel los of ligt er afval 
in uw buurt? Meld het ons. Dit kan nu 
nog eenvoudiger via het verbeterde 
meldingsformulier op onze website:
dantumadiel.frl/melding-maken
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Valpreventiecheck in De Westereen

Woensdag 27 november organiseerde de gemeente Dantumadiel 
in samenwerking met Eerstelijns Zorgverleners De Westereen en 
stichting Welzijn het Bolwerk een valpreventiecheck in zorgcentrum 
Brugchelencamp. Wethouder Rommy Kempenaar nam de proef op 
de som.

Waarom een valpreventiecheck?
Valpartijen komen op elke leeftijd voor en kunnen veel leed veroorzaken. 
Mensen die mobiel onzeker zijn, gaan vaak niet snel naar de huisarts. De 
angst om naar buiten te gaan is ook van invloed op hun sociale betrok-
kenheid. De check is bedoeld om mensen bewust te maken van hun 
eigen risico om te vallen. Een verslechterde lichamelijke conditie, stilzitten, 
inactiviteit bijvoorbeeld vergroten het risico op vallen. Daarnaast worden 
mensen gewezen op aanwezige valrisico’s in en om het huis, zodat zij 
gerichte maatregelen kunnen nemen om vallen te voorkomen. 

Wat is de valpreventiecheck?
De check start met een intakegesprek. Vervolgens worden coördinatie, 
reactiesnelheid en gezichtsveld getest. Daardoor krijgen deelnemers in-
zicht in hun persoonlijke valrisico’s. Bovendien krijgen zij meteen handige 
tips en adviezen van een deskundige om deze risico’s zoveel mogelijk te 
beperken: ‘voorkomen is beter dan genezen’. 

Wat levert de check op?
Deelnemers gaan naar huis met inzicht in hun valrisico en weten welke 
vervolgstappen zij kunnen zetten om het risico te verminderen.
 
Voor wie is de check bedoeld?
Voor mensen die merken dat ze meer moeite beginnen te krijgen met 
lopen, al eens gevallen zijn, of bang zijn om te vallen. En daar zelf wat 
aan willen doen!

Zelf ook de check doen?
Neem dan contact op met Stichting Welzijn het Bolwerk via telefoonnum-
mer (0519) 292 223.
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