
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  26 februari 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.

Verleende evenementenvergunning
n  Broeksterwâld
• Pieter Durksstrjitte 1 a, het organiseren 
 van het dorpsfeest 2020 van 18 juni tot en 
 met 21 juni 2020 (besluit is verzonden op 
 21 februari 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.

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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
• Ljurkstrjitte 43, het veranderen van de 
 activiteiten met het wijzigen/uitbreiden van 
 de inrichting en het bereiden van voe-
 dingsmiddelen.

n  Readtsjerk
• Hjelburd 7, het realiseren van een rijhal en 
 paardenstal met bijbehorende buitenbak.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Nijewei 11, het starten van een kapsalon 
   in een bijgebouw (aanvraag is ontvan-
 gen op 17 februari 2020).

n  De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 81, het tijdelijk 
 vestigen van een supermarkt in een be-
 staand pand en het plaatsen van 
 reclame (aanvraag is ontvangen op 
 18 februari 2020).
• Roazeloane 103, het kappen van een 
 elzensingel (aanvraag is ontvangen op 
 12 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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Ds. Germswei 32, het plaatsen van een 
 carport (besluit is verzonden op 
 19 februari 2020).
• Achterwei 47, het realiseren van een 
 aanbouw (besluit is verzonden op 
 20 februari 2020).

n  De Westereen
• Ljurkstrjitte 72 d, het plaatsen van 
 gevelreclame en het aanleggen van een 
 alarminstallatie (besluit is verzonden op 
 20 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 aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Boskwei 7 a, het realiseren van een 
 doorgang  tussen de bovenverdieping 
 van de woning en de garage (aanvraag 
 is ingetrokken).

n  Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 9, het uitbreiden van 
 het agrarisch bedrijf met 5 camperplaat-
 sen (aanvraag is ingetrokken).

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  Damwâld
• op het parkeerterrein aan de Hynste-
 blom 4 (gemeentehuis), het organiseren 
 van een openluchtdienst op 7 juni 2020 
 (aanvraag is ontvangen op 18 februari 
 2020).

n  De Westereen
• op het parkeerterrein aan de Sportloane 
 1, het organiseren van een circus van 
 9 april tot en met 11 april 2020 (aan-
 vraag is ontvangen 19 februari 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

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

 AANSLAGEN LOKALE BELASTINGEN 2020

Medio maart ontvangt u de aanslag  gemeentelijke belastingen alsmede de WOZ 
beschikkingen voor het jaar 2020. U kunt daarop zien voor welke belasting(en) 
u deze aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari 
eigenaar of huurder van een woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag  
ook de WOZ waarde. Op de achterkant van de brief vindt u informatie over de 
betaaltermijnen, kwijtschelding en bezwaar. Voor een meer uitgebreide toelichting 
verwijzen wij u naar de website van de gemeente. 

GRATIS ENERGIE ADVIES VOOR UW WONING 
voor alle inwoners van Dantumadiel

Heeft u hoge energiekosten voor uw woning? Wilt u uw woning isoleren? Of toch 
zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp? Als u niet weet waar u moet 
beginnen? Stuur dan nu een mail naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl voor een 
afspraak met een onafhankelijk energieadviseur. 

Bezoek aan huis 
Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een adviseur bij u thuis om te kijken 
hoe energiezuinig uw huis is. De adviseur kijkt onder andere naar uw energiever-
bruik, de isolatie, ramen en verwarming van uw woning. Op basis van deze infor-
matie geeft hij/zij u persoonlijke tips en adviezen. Niet alleen over het besparen van 
energie, maar ook over het opwekken van energie. Bovendien kan de adviseur u 
informeren over subsidies en het aanvragen van een ‘energiebespaarlening’. Een 
bezoek van de adviseurs is geheel vrijblijvend! 

Benieuwd hoe u uw woning energiezuinig kunt maken en daarmee kunt besparen op 
uw energiekosten? Meld u dan aan voor een bezoek van een onafhankelijke ener-
gieadviseur door een e-mail te sturen naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl.



 WET GELUIDHINDER

De minister voor Milieu en Wonen maakt bekend dat zij bij besluit van 11 
februari 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/16714, met toepassing van artikel 
90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels 
van woningen gelegen aan de wegen 'Zuiderweg, Nieuweweg, Kievitlaan en 
Feitenslaan' te Veenwouden, gemeente Dantumadiel, vanwege de wegen 
'Zuiderweg en Rondweg', mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij 
voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het te-
rugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Zuiderweg en Rond-
weg", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden. 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang 
van donderdag 27 februari 2020 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
• het gemeentehuis in Damwâld (Hynsteblom 4), tijdens de openingstijden. 

Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak 
maken voor een ander tijdstip.

• het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) 
gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laat-
ste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact 
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij 
vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indie-
nen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond 
van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van 
publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De minister voor Milieu en Wonen 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en 
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

DUIDELIJKHEID VOOR BOUW- EN INFRAPROJECTEN 
DOOR BODEMKWALITEITSKAARTEN 
NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben hun bodemkwaliteits-
kaarten aangevuld met informatie over PFAS (een groep chemische stoffen die niet 
in de natuur voorkomen, waaronder fluor). Sinds 1 oktober 2019 is een PFAS-beoor-
deling verplicht als je grote hoeveelheden grond uitgraaft of ophoogt. Dat is vaak het 
geval bij bouw- en infraprojecten. 

Inwoners en ondernemers kunnen via de bodemkwaliteitskaart eenvoudig nagaan 
onder welke voorwaarden je grond kan ontgraven. Bedrijven moeten ontgravingen 
melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren hoeven ontgravingen niet te 
melden (behalve wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed aan een aanne-
mer). Op de gemeentelijke websites staat hierover meer informatie met een link naar 
de interactieve website ‘Grondverzetviewer Fryslân’.

De bodemkwaliteitskaarten zijn aangepast op basis van onderzoek. Het onderzoek 
vond plaats in opdracht van de 18 Friese gemeenten en provincie Fryslân gecoördi-
neerd door de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing).


