
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  12 februari 2020

openbaar. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  De Westereen
• op parkeerterrein aan de Sportloane, 
 het organiseren van een najaarskermis 
 op 14 tot en met 17 oktober 2020 (aan-
 vraag is ontvangen op 30 januari 2020).

n  Feanwâlden
• Koemarkt, het organiseren van 
 Keningsdei op 27 april 2020 (aanvraag 
 is ontvangen op 31 januari 2020).

n  Wâlterswâld
• Wâlddyk 1, het organiseren van open 
 dagen op 10 juli en 11 juli 2020 (aan-
 vraag is ontvangen op 31 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 evenemen-
tenvergunning.

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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Haadwei 160, het verlengen van de 
 instandhoudingstermijn van de 
 stacaravan (woonruimte) met twee 
 jaar (aanvraag is ontvangen op 
 28 januari 2020).

n  De Falom
• Hegewâl 21, het realiseren van een 
 erfafscheiding (aanvraag is ontvangen
 op 2 februari 2020).

n  Feanwâlden
• Stinswei 28, het realiseren van een 
 uitrit (aanvraag is ontvangen op 
 2 februari 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 
geweigerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• De Klimmer 21, het realiseren van 
 tijdelijke huisvesting (besluit is verzon-
 den op 5 februari 2020).
• De Halewei 46, het verwijderen van
  een dragende binnenmuur (besluit is 

 verzonden op 6 februari 2020).
• Tsjerkewei 1, het wijzigen van de 
 voorgevel van de woning (besluit is  
 verzonden op 7 februari 2020).

n  De Falom
• Mûnewei 11, het realiseren van een 
 aanbouw aan de woning (besluit is 
 verzonden op 4 februari 2020).

n  Readtsjerk
• Hjelburd 7, het realiseren van een 
 nieuwe paardrijdhal en buitenbak (be-
 sluit is verzonden op 4 februari 2020).  

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.

Niet verder in behandeling zijnde 
aanvraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Yndustrywei 1 a, het tijdelijk vestigen 
 van winkel (aanvraag ingetrokken).

n  Wâlterswâld
• Centrale as, het plaatsen van een 
 reclame zuil (aanvraag ingetrokken).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeente-
huis te Damwâld. De vergaderingen zijn 

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

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 
ENQUÊTE WOONVISIE
Wonen in uw dorp of buurt: wat moet er 
veranderen of blijven?

De gemeente Dantumadiel stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, 
corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst 
horen we graag specifiek wat er in de dorpen en buurten leeft op het gebied van 
wonen. Ook andere informatie (bijvoorbeeld vanuit ‘Sko ris oan’, het woning-
marktonderzoek en richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie) wordt meegeno-
men in de Woonvisie.

Korte vragenlijst
Wilt u de online vragenlijst voor ons invullen? Dit kan de hele maand februari. U 
kunt binnen 10 minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspun-
ten u ziet. Dat kan via deze link: www.dantumadiel.frl/wonen. In april leggen we 
via diezelfde link de uitkomsten aan u voor. 

Inloopbijeenkomsten
Medewerkers van de gemeente spreken u graag over de uitkomsten van de 
vragenlijst tijdens een van de inloopbijeenkomsten die we in april organiseren 
(meer informatie volgt, ook via social media, website en gemeentepagina). 

We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking! 

 

Maandag 17 februari:  Van der Bijhal in Kollum
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m 8

Dinsdag 18 februari:  Sikkemahal de Westereen
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m groep 8

Donderdag 20 februari:  MFA de Ynset in Holwerd
10:00 – 12:00   peuters t/m groep 4
13:00 – 15:00   groep 5 t/m groep 8

Indoor kinderevenement

HAL BOMVOL ATTRACTIES - met speciale peuterhoek

Entree €3,- (ouders gratis)

Georganiseerd door

i. s. m.
Hoogland attracties 
verhuur

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


