
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  18 december 2019

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Tsjerkewei 1, het wijzigen van de 

voorgevel van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 6 december 2019).

• De Klimmer 21, Het plaatsen van een 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 
9 december 2019).

n  De Westereen
• Keapmanswei 17, het bouwen van een 

woning (aanvraag is ontvangen op 7 
december 2019).

n  Feanwâlden
• Nijewei 22, het wijzigen van de 

constructie (legalisatie) (aanvraag is 
ontvangen op 8 december 2019).

n  Wâlterswâld
• Miedloane, het kappen en rooien van 7 

bomen (aanvraag is ontvangen op 12 
december 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 omgevingsver-
gunning
n  De Falom
• Mûnewei 11, het realiseren van een 

aanbouw aan de woning.

n  De Westereen
• Lange Reed 20, het wijzigen van de 

brandscheidingen.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Tienewei 4, het slopen van het pand 

(besluit is verzonden op 12 december 
2019).

n  Damwâld
• Koailoane 7, het realiseren van een poel 

en een watergang (besluit is verzonden 
op 10 december 2019).

n  De Falom
• Hegewâl 7, het plaatsen van 

schuilstallen (besluit is verzonden op 12 
december 2019).

n  De Westereen
• Strieblom 4, het uitbreiden van de 

woning (besluit is verzonden op 10 
december 2019).

n  Driezum
• Van Sytzamawei 35, het plaatsen van 

een hekwerk (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 12 december 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.

Van rechtswege verleende omgevings-
vergunning
n  Readtsjerk
• Koaiwei 31, het herbouwen van een 

carport (besluit is verzonden op 12 
december 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis in Damwâld. Gedurende deze 
termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n  Rinsumageast
• Rjochthússtrjitte 1, het exploiteren van 

een ondersteunende horeca (aanvraag 
is ontvangen op 6 december 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 
geweigerde exploitatievergunning

Verleende evenementenvergunning
n  Damwâld
• aan de Badhúswei/Lytse Loane, 

het organiseren van het evenement 
Jaarwisseling Damwâld op 1 januari 
2020 van 0.00 uur tot 07.00 uur (besluit 
is verzonden op 12 december 2019).

n  Feanwâlden
• Haadstrjitte 17, het organiseren van een 

nieuwjaarsfeest op 1 januari 2020 in 
De Mienskip van 0.45 uur tot 05.00 uur 
(besluit is verzonden op 13 december 
2019).

n  Rinsumageast
• Tjaerdawei 42 b, het organiseren van 

de oud- en nieuwviering in MFC De 
Beijer op 1 januari 2020 van 01.00 uur 
tot 05.00 uur (besluit is verzonden op 13 
december 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.

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

Gewijzigde openstelling in december
woensdag 18 december  gesloten vanaf 15.30 uur
woensdag 25 december  gesloten
donderdag 26 december gesloten
vrijdag 27 december  gesloten
woensdag 1 januari  gesloten

De avondopenstelling van dinsdag 24 december gaat naar maandag
23 december, 19.00 - 20.30 uur

De avondopenstelling van dinsdag 31 december gaat naar maandag
30 december, 19.00 - 20.30 uur

 
Alle informatie over de afvalinzameling 
rondom de feestdagen hebben we voor u 
op een rijtje gezet.

Verspreiding afvalkalender
De nieuwe afvalkalender voor 2020 
wordt half december verspreid. Geen ka-
lender ontvangen? Download dan de ka-
lender van de website van uw gemeente, 
of bel met het Klant Contact Centrum 
(0519)298888. De kalender kan dan 
alsnog worden opgestuurd, of afgehaald 
bij de balie van uw gemeentehuis.

BELANGRIJK: Wijzigingen afvalinza-
meling
In de week van maandag 23 tot en met 
vrijdag 27 december wordt de groene 
container (biobak) niet geleegd! U kunt 
u groene container weer aanbieden in 
week 2 van 2020 (van 6 tot en met 10 
januari). 

De grijze container wordt in plaats van 
woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) 
geleegd op zaterdag 4 januari.

Afsluiten verzamelcontainers
Textielcontainers worden eind decem-
ber 2019 verwijderd of afgesloten. Om 
gevaarlijke situaties en vandalisme 
te voorkomen kan het zijn, dat er ook 
enkele ondergrondse containers voor 
restafval worden afgesloten. Op donder-
dag 2 januari worden de containers weer 
teruggeplaatst en/of geopend.

Verwijderen afvalcontainers aan 
slotpaal
Bewoners die een container hebben die 
aan een slotpaal is bevestigd, verzoeken 
wij vriendelijk deze container direct na 
de laatste leging van dit jaar binnen te 

halen. Dit kan diefstal of vernieling tijdens 
de jaarwisseling voorkomen.

Oud Papieracties 2020
De data voor de inzameling van oud pa-
pier worden op de gemeentelijke website 
en/of door de betrokken verenigingen 
bekend gemaakt. U kunt de inzameldata 
van het oud papier in uw eigen dorp of 
wijk zelf in op de openstaande regels op 
uw afvalkalender invullen.
   
Kerstbomeninzameling 2020
Zoals bij de meeste dorpen bekend is 
van voorgaande jaren, haalt de ge-
meente de kerstbomen niet meer huis 
aan huis op. Op verschillende worden 
op zaterdag 4 januari 2019 van 10.00 
uur tot 11.00 uur de kerstbomen verza-
meld. De locaties van de inzamelingen 
worden bekend gemaakt op de website 
van de gemeente. Op de verzamelplek-
ken staan vrijwilligers klaar om uw boom 
in ontvangst te nemen.  Voor iedere 
ingeleverde boom krijgt u één lootje en 
één waardebon met de waarde van € 
0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 
1 februari 2020 worden ingeleverd bij 
de top1toys in Ferwert en Kollum en de 
Blokker in Kollum en Dokkum.

De lootjes hebben nummers, bewaar 
deze goed! Op woensdag 15 januari 
wordt bekend gemaakt op welke lootjes 
de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er 
één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitrei-
king vindt plaats op woensdag 22 januari 
2019 om 15.30. Kunt u niet meedoen 
met de inleveractie? Dan kunt u uw 
boom inleveren bij de milieustraat of in 
stukken in uw groene container aanbie-
den.

AFVALINZAMELING RONDOM DE FEESTDAGEN

!
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De burgemeester van Dantumadiel heeft op 10 december 2019 besloten op basis van artikel 2.73a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Dantumadiel de navol-
gende locaties binnen de gemeente Dantumadiel aan te wijzen als plaatsen, waar op 31 december 2019 tussen 08:00 en 22:00 uur met carbid mag worden geschoten:

KERN LOCATIE
Broeksterwald Weiland tegenover de Oasterloane 2
Damwâld Weiland tegenover de woning, Ald-Mear 4
Damwâld Weiland ten zuiden van Fermanjepaad 5
Damwâld Doniawei 121
Damwâld Weiland Koarndyk

Damwâld Dammeloane 31, weiland achter het bedrijf
Damwâld Weiland achter huis, Fermanjepaad 9

Weiland grenzend aan Ds Germswei
Driezum Terrein van de v.v. Viod, Foarwei 17A
Feanwâlden Land Elzinga ten westen van de Einekooi

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Dantumadiel, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt 
uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de gemeentelijke website. 

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. 
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 

KERN LOCATIE
Feanwâlden Weiland tegenover De Finnen 32
Feanwâlden Land voor het huis, Butefjild 1A
Rinsumageast In het land voor huis, De Kapelle 19
Rinsumageast Galgehoog 9
Walterswâld Stuk land th Blauwlandsreed
Westereen Weiland aan de Lange Reed
Westereen Einde Fogelsang / Bûterwei
Westereen Evenemententerrein, Boppewei 2
Westereen Weiland achter Foarstrjitte 75

AANWIJSBESLUIT CARBIDSCHIETEN 31 DECEMBER 2019

Het college van de gemeenten Dantumadiel  heeft op 10 december 2019 de volgende 
beleidsregels vastgesteld:

- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Dantumadiel 2020

Op grond van deze beleidsregels geeft het college uitvoering aan artikel 35 van de 
Participatiewet. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2020 onder 
gelijktijdige intrekking van de beleidsregels bijzondere bijstand Dantumadiel 2018.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE  BIJSTAND
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