
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  19 februari 2020

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 dantumadiel.frl. 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  Damwâld
• aan de Koarndyk, het organiseren van 
 het Oldtimer Grasbaan Festival op 
 14 augustus en 15 augustus 2020 (aan-
 vraag is ontvangen op 5 februari 2020).
• parkeerterrein Lytse Loane, het orga-
 niseren van een Luna park op 1 t/m 4 
 april 2020 (aanvraag is ontvangen op 
 11 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 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 72, het vervangen van de 
 bestaande kozijnen door kunststof 
 kozijnen (aanvraag is ontvangen op 
 10 februari 2020).
• het herinrichten van de Badhúswei 
 (aanvraag is ontvangen op 
 10 februari 2020).

n  Feanwâlden
• Feintensloane 38, het tijdelijk plaat-
 sen van een stacaravan (aanvraag is 
 ontvangen op 5 februari 2020).
• naast de percelen Bosksingel 5 en 19, 
 het kappen van een eikenboom (aan-
 vraag is ontvangen 6 februari 2020).
• bij het sportpark aan de Ljurkstrjitte, 
 het kappen van 8 bomen (aanvraag is 
 ontvangen op 6 februari 2020).
• naast De Hagedoarn 1, het kappen 
 van 2 bomen (essen) (aanvraag is 
 ontvangen op 6 februari 2020).
• De Wâl 83, het vestigen van een Bed 
 & Breakfast (aanvraag is ontvangen 
 op 7 februari 2020).

n  Rinsumageast
• bij het sportpark aan de Tjaerdawei, 
 het kappen van 3 eikenbomen (aan
 vraag ontvangen op 6 februari 2020).

n  In de gemeente Dantumadiel
• het aanleggen van een glasvezelman-
 telbuis vanaf de Brug Klaarkamp naar 
 Dokkum (aanvraag is ontvangen op 
 10 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  Readtsjerk
• en zuidoosten van Ottemawei 5, het 
plaatsen van een informatiebord (besluit 
is verzonden op 10 februari 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis 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

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. 

U kunt de online vragenlijst de hele maand februari invullen. U kunt binnen 10 
minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet. Dat kan 
via deze link: www.dantumadiel.frl/wonen. In april leggen we via diezelfde link 
de uitkomsten aan u voor. Over de uitkomsten gaan we in april inloopbijeenkom-
sten organiseren.

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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

 

Het voorjaar komt er weer aan! Jaarlijks wordt in de periode maart/april de “tra-
ditionele” himmeldagen gehouden. Wil je ook samen met je school, vereniging, 
dorp of buurt de omgeving schoonmaken? Dat kan!

Aanmelden
Wil jij jouw dorp of wijk er ook weer keurig bij hebben liggen en wilt je ook een 
himmeldei organiseren? Stuur dan een e-mail naar: info@dantumadiel.frl. 
Vergeet niet om jouw gebied in te tekenen op de kaart van Nederland Schoon: 
https://www.supportervanschoon.nl/friesland/. Zo ontdek je wie nog meer aan het 
opruimen zijn en kunnen andere inwoners ook zien welk gebied jij schoonhoudt. 

Materialen 
De benodigde containers, zakken, prikstokken en veiligheidshesjes worden door 
de gemeente ter beschikking gesteld. Na afloop worden de volle containers weer 
opgehaald door de gemeente. Als deelnemer van de himmeldagen krijg je een 
presentje als dank voor de gedane arbeid. 

Supporter van Schoon worden?
Ruim jij geregeld zwerfafval op in onze gemeente? 
Ook dan kun je bij ons materialen krijgen om je 
daarbij te helpen. Heb je belangstelling? Stuur dan 
een e-mail: info@dantumadiel.frl.

HIMMELDEI ORGANISEREN?

 HOORZITTING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Op dinsdag 25 februari 2020 organiseert de raad van Dantumadiel een hoorzit-
ting over de vaststelling ontwerp-bestemmingsplan Rinsumageast

Agenda
Onderwerp : Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan Rinsumageast
Tijd  : 19.30 – 21:00 uur
Locatie  :  MFC de Beijer, Tjaerdawei 42b, 9105 KG Rinsumageest

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 achterliggende stukken vinden onder bestuur > gemeen-
teraad kalender. De vergadering is live te volgen via ris2.ibabs.eu/dantumadiel


