
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  22 januari 2020

n  Wâlterswâld
• Koailoane 7, het kappen en herplanten 
 van een boomsingel en het dempen van 
 een sloot (besluit is verzonden op 
 16 januari 2020).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift 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  De Falom
• Haadwei 5, het uitbreiden van de kap-
 schuur en het plaatsen van zonne-
 panelen (aanvraag is ontvangen op 
 12 januari 2020). 

n  De Westereen
• Yndustrywei 1 A, het tijdelijk vestigen 
 van een winkel (aanvraag is ontvangen 
 16 januari 2020).

n  Feanwâlden
• Nabij De Sânjes 4, het bouwen van 
 een gethematiseerde dierenverblijf en 
 het plaatsen van een erfafscheiding 
 (aanvraag is ontvangen op 10 januari 
 2020).

n  Gemeente Dantumadiel
• het plaatsen van informatieborden 
 op meerdere plaatsen in de gemeente 
 Dantumadiel (aanvraag is ontvangen op  
 15 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.

Opschorten beslistermijn omgevings-
vergunning
n  De Falom
• Mûnewei 11, het realiseren van een 
 aanbouw aan de woning.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn op te schorten 
met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Ljurkstrjitte 43, het bouwen van een 
 supermarkt (besluit is verzonden op 
 10 januari 2020).
• Lange Reed 20, het wijzigen van de 
 brandscheidingen (besluit is verzonden 
 op 15 januari 2020). 

n  Driezum
• Master Hofstrastrjitte 8 t/m 20, het 
 bouwen van 7 huurwoningen (besluit is 
 verzonden op 15 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

De cyclus 'Dwaande met je bedrijf' is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs 
gestarte ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het 
ondernemerschap. Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming 
te starten? Waar krijg je allemaal mee te maken en welke vaardigheden moet je 
hebben? Hoe kom je aan klanten en geld? Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten 
in Noordoost Fryslân helpen je graag op weg!  In zeven modules krijg je inzicht in 
onder meer je sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve 
marketing, financiën en belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30 
uur. Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra 
van der Veen, E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers

dwaande.nl/starters

TIJDELIJKE 
HUURDERS  
IN JOUW  
BUURT?
Lege loodsen trekken
criminelen aan die
intimideren en geweld 
gebruiken. Zie jij  
illegale activiteiten?

 Raadsvergadering dinsdag 28 januari 2020

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 28 januari om 
19.30 uur in het gemeentehuis te Damwâld (Hynsteblom 4)

Voor de opiniërende en besluitvormende raadsvergadering staan o.a. de volgende 
punten geagendeerd:
• Programma onderwijshuisvesting 2020
• Verordening geurhinder veehouderij Dantumadiel 2019
• Visie Toerisme en Recreatie regio Noordoost-Fryslân 2020-2030
• Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2021-2024
• Raadsbrief herstelplan

Vergaderstukken
Vergaderstukken en de agenda zijn digitaal raadpleegbaar op www.dantumadiel.frl 
onder Organisatie en bestuur > gemeenteraad kalender. De vergadering is live te 
volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

supportervanschoon.nl/dantumadiel

De cyclus “Dwaande met je bedrijf” is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs gestarte 
ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het ondernemerschap. 
Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te starten? Waar krijg je allemaal 
mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? Hoe kom je aan klanten en geld? 
Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost Fryslân helpen je graag op weg! 
In zeven modules krijg je inzicht in onder meer je sterke en zwakke kanten, de belangrijkste 
wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar je kunt ook aan één of meerdere 
bijeenkomsten deelnemen afhankelijk van het onderwerp. 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra van der Veen, 
E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

30 september Ondernemersvaardigheden Dokkum
7 oktober Belastingen Buitenpost

14 oktober Juridische adviezen Damwâld
28 oktober Marketing en media Burgum
4 november Boekhouden, verzekeren, financieren Dokkum
18 november Ondernemersplan schrijven                                     Burgum
29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

dwaande.nl/starters

DWAANDE 
met je bedrijf

Voor beginnende 
ondernemers
in Noordoost Fryslân


