
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  8 januari 2020

Deze publicatie is alleen bedoeld om de ge-
legenheid te bieden de procedure te volgen. 
U kunt pas bezwaar indienen als er een be-
sluit genomen is. Dit wordt dan gepubliceerd 
onder verleende evenementenvergunning.

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.

Op de milieustraat aan de Koailoane in 
Damwald heeft betalen met PIN de voor-
keur. Om een snelle en gebruiksvriendelijke 
pinbetaling mogelijk te maken, beschikt de 
milieustraat ook over apparatuur waarmee 
contactloos kan worden betaald. Contact-
loos pinnen is sneller, dus minder wachttijd 
voor uzelf en andere bezoekers. Ook zorgt 
de afwezigheid van contant geld voor meer 
veiligheid van onze medewerkers. Indien u 
niet met PIN kunt betalen is contant betalen 
ook mogelijk.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Master Woudstrastrjitte 15, het bouwen 
 van een vrijstaande woning (aanvraag is 
 ontvangen op 31 december 2019).

n  De Westereen
• Boskwei 7 a, het realiseren van een 
 doorgang tussen de bovenverdieping 
 van het huis en de bovenverdieping van 
 de garage (aanvraag is ontvangen op 
 31 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.

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  Broeksterwâld
• Pieter Durksstrjitte 1 a, het organiseren 
 van het dorpsfeest van 18 juni 2020 tot 
 en met 21 juni 2020 (aanvraag is ont-
 vangen op 24 december 2019).

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

INZAMELING OUDPAPIER
De data voor de inzameling van het oudpa-
pier in 2020 voor Dantumadiel zijn bekend.
Vanaf 1 januari kunt u de nieuwe kalender 
bekijken of downloaden via:
www.dantumadiel.frl/afval 

Prokkelen gebeurt natuurlijk het hele jaar door, maar één week in het jaar wordt daar de schijnwerpers op gezet. In 2020 is de Prokkel-
week van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni. Tijdens deze week organiseren allerlei mensen ontmoetingen tussen mensen met en 
zonder verstandelijke beperking. Dat kan van alles zijn: samen sporten of samen koken. Of misschien samen muziek of theater maken, 
samen werken. Samen Prokkelen dus! In het bedrijfsleven, met de buurt, op school. Alles kan!  

De Prokkelweek is een laagdrempelig instrument voor integratie, participatie en inclusie. Een week die vaak het begin is van een verandering. 

Kom jij uit Friesland en wil jij kennismaken met enthousiaste Prokkelaars? En met de mogelijkheden die de Prokkelweek jou, je bedrijf of organisatie biedt? Kom dan 
naar de netwerkbijeenkomst in Dokkum! Deelname is gratis.

Datum : maandag 13 januari 2020
Tijd : 15.00-17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie : Gemeente Noardeast-Fryslân: raadszaal Stadhuis
Adres : Suupmarkt 2, 9101 LM Dokkum

Zie voor verdere info en inspiratie bij de agenda op www.prokkel.nl. Daar vind je ook het aanmeldformulier voor de Friese netwerkbijeenkomst.

PROKKEL, EEN PRIKKELENDE ONTMOETING TUSSEN MENSEN MET EN ZONDER 
VERSTANDELIJKE BEPERKING.

De wijkagenten willen graag op een laagdrempelige manier in contact komen met de 
inwoners. Daarom houdt de wijkagent van De Westereen/Feanwâlden en Feanwâldster-
wâl vanaf januari een inloopspreekuur op locatie in De Westereen. U kunt hier terecht 
met uw vragen over allerlei onderwerpen, die in uw wijk aan de orde zijn, zoals onveilige 
verkeerssituaties of geluids- of buurtoverlast etc.

De Westereen
Lieuwe van Hijum, wijkagent van De Westereen/Feanwâlden en Feanwâldsterwâl houdt 
spreekuur in De Westereen.

Waar:         It Badhûs, Sportleane 2b te De Westereen
Wanneer:  vanaf dinsdag 14 januari 2020 om de week op dinsdag 
 van 10.30 tot 11.30 uur
 
Marcel Koster, wijkagent voor het noordelijk deel van Dantumadiel houdt (voorlopig) nog geen spreekuur. De wijkagenten zijn 
bereibaar op:
Internet (e-mail):  politie.nl > mijn buurt (Dantumadiel) > wijkagent 
Telefoon:  0900 – 8844
Instagram:  pol_dantumadiel 

De agenten werken in principe vanuit het politiebureau in Dokkum, Parklaan 2.

WIJKAGENT GEMEENTE DANTUMADIEL HOUDT INLOOPSPREEKUUR 

Marcel Koster en Lieuwe van Hijum

Twitter:  @WA_Dantumadiel 
E-mail Lieuwe van Hijum: lieuwe.van.hijum@politie.nl
E-mail Marcel: marcel.koster01@politie.nl 

Betalingen op de milieustraat 
bij voorkeur met PIN


