
 

 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  15 januari 2020

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

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie 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 (0519) 29 88 88.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• tussen Patrimoniumwei en Broekpôllen, 
 het bouwen van een theateronder-
 komen (aanvraag is ontvangen op 
 6 januari 2020). 

n  Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 9, het realiseren van 
 10 camperplaatsen (aanvraag is ontvan-
 gen op 2 januari 2020).

n  Wâlterswâld
• Dokkumerloane 12, het bouwen van 
 een schuur (aanvraag is ontvangen op 
 3 januari 2020).

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  Damwâld
• De Klimmer 21, het realiseren van 
 tijdelijke huisvesting.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van vier weken.

Verleende omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Keapmanswei 15, het bouwen van een 
 woning (besluit is verzonden op 
 9 januari 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Van rechtswege verleende omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• Doniawei 60, voor het aanleggen van 
 een uitrit (besluit is verzonden op 
 8 januari 2020).

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

UITNODIGING 
'Boef zoekt Boer'
Bent u inwoner of (agrarisch) ondernemer in het buitengebied? Zet dan woensdag 
22 januari 2020 in uw agenda en geef u op. Op die dag organiseren de gemeenten 
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 dek-
mantel. 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 ver-
weven. 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. 

Uitnodiging: informatieavond
over Campus Damwâld en de omgeving

De bouw van Campus Damwâld verloopt vlot. Het schoolgebouw met 
de sporthal krijgt steeds meer vorm. Achter de schermen worden er 
ook stappen gezet voor de invulling van de rest van het terrein en de 
omgeving. We houden u graag op de hoogte. Daarom organiseren we op 
23 januari een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is. 

U wordt deze avond bijgepraat over:
- de stand van zaken rondom de bouw van Campus Damwâld
- de inrichting van het campusterrein
- de Beleeftuin
- planning voor de herinrichting Badhúswei

Aanmelden niet nodig.

Kijk ook eens op:
www.campusdamwald.frl

Wanneer: Donderdag 23 januari 2020, van 19:30 uur tot 21:00 uur
Locatie:    De Kruisweg, Haadwei 42 Damwâld

Aanwijzings- en benoemingsbeslui-
ten informatie- en archiefbeheer 
Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten tot het:
• aanwijzen van een gemeentearchivaris;
• aanwijzen van archiefbewaarplaatsen;
• instellen van een Strategisch Informatie 
  Overleg.

Belanghebbenden kunnen tegen dit be-
sluit een bezwaarschrift indienen.
Voor het volledige besluit en meer infor-
matie over het indienen van een bezwaar-
schrift wordt verwezen naar de gemeen-
telijke website: www.dantumadiel.frl

 Winnende loten kerstbomenactie Dantumadiel bekend

De kerstbomenactie die zaterdag 4 januari plaatsvond in de gemeente Dantumadiel 
is weer succesvol verlopen. In 4 dorpen waren vrijwilligers in actie om de kerstbo-
men in ontvangst te nemen.  In totaal werden 160 bomen op verschillende locaties in 
de gemeente ingeleverd. Behalve een waardebon van t.w.v. €0,50 ontving men per 
ingeleverde boom een lootje. Onder alle lootjes is per inzamelpunt in de deelnemende 
dorpen en wijken een geldprijs van 25 euro verloot. De volgende lootjes zijn in de 
prijzen gevallen:
Dorp

De Westereen roze 56 De Falom groen 473
Feanwâlden blauw 21 Damwâld wit 571
  
Prijswinnaars kunnen zich tot 20 januari om 12.00 uur melden bij de gemeente 
via email: info@noardeast-fryslan.nl. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 
22 januari om 15.30 uur in het gemeentehuis te Damwâld en wordt verzorgd door 
wethouder Gerben Wiersma. 

  Hoorzitting verordening geurhinder en veehouderij 

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert de raad van Dantumadiel een hoorzitting 
over de Verordening geurhinder en veehouderij Dantumadiel 2019. 

Tijd : 19.30 – 21:00 uur
Locatie :  Raadszaal gemeentehuis Dantumadiel 

Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meldt u zich dan uiterlijk 2 uur voorafgaand aan 
de vergadering aan bij de raadsgriffier Teun de Jong via mail: t.dejong@dantumadiel.
frl

Op de website van de gemeente www.dantumadiel.frl  kunt u de agenda en de ach-
terliggende stukken vinden onder bestuur, gemeenteraad kalender. De vergadering is 
live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel


