
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  24 december 2019

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de wel-
standscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. 
Meer informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl 

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

Vergunningen
 

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• De Klimmer 21, het plaatsen van een 

tuinkas.

n  De Westereen
• Ljurkstrjitte 43, het bouwen van een 

supermarkt.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Roazeloane 65, het uitbreiden van een 

bedrijfsverzamelgebouw (besluit is 
verzonden op 13 december 2019).

• Yndustrywei 1, het wijzigen van de gevel 
d.m.v. nieuwe gevelbekleding (besluit is 
verzonden op 16 december 2019).

n  Feanwâlden
• Nijewei 22, het wijzigen van de 

constructie (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 16 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.

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

 
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) 29 88 88. 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.

Oudpapieracties 2020
De data voor de inzameling van oudpa-
pier worden op de gemeentelijke website 
en/of door de betrokken verenigingen 
bekend gemaakt. U kunt de inzameldata 
van het oudpapier 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 gemeen-
te de kerstbomen niet meer huis aan huis 
op. Op verschillende locaties worden op 
zaterdag 4 januari 2019 van 10.00 uur 
tot 11.00 uur de kerstbomen verzameld. 
De locaties van de inzamelingen worden 
bekend gemaakt op de website van de 
gemeente. Op de verzamelplekken 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

24 december 2019

UITNODIGING 
'Boef zoekt Boer'
Bent u inwoner of (agrarisch) ondernemer in het buitengebied? Zet dan woens-
dag 22 januari 2020 in uw agenda en geef u op. Op die dag organiseren de ge-
meenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân in samenwerking met LTO en Het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een informatieavond 
over veiligheid in het buitengebied, toegespitst op ondermijning. 

LOCATIE : Gemeentehuis, Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum 
TIJD : 20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

AANMELDEN 'BOEF ZOEKT BOER'
“Hoezo ‘boef zoekt boer’. Hier in Fryslân? Kom nou toch! Doe even normaal!” 

Vergis u niet, het gebeurt dichterbij dan u denkt. Misschien herkent u het niet 
eens. Criminelen blijven het liefst onder de radar. Toch heeft elke crimineel 
panden nodig, om crimineel geld wit te wassen, om te wonen, te ‘werken’ of te 
gebruiken als dekmantel. En dat is zichtbaar in de bovenwereld.
We hebben het over ‘ondermijning’. Bij ondermijning maken criminelen gebruik 
van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar 
verweven. Criminelen beïnvloeden op die manier onze samenleving. Hierdoor 
raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. 
Voor de aanmelding gaat u naar www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord. 
Hier vindt u ook het programma van de avond. 

Gewijzigde openstelling december

vrijdag 27 december gesloten
woensdag 1 januari gesloten

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


