
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  11 maart 2020

Verleende exploitatievergunning
n  Rinsumageast
• Rjochthússtrjitte 1, het exploiteren van 
 een horecabedrijf (besluit is verzonden op 
 5 maart 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.

Verleende drank- en horecavergunning 
(commerciële)
n  Rinsumageast
•	 Rjochthússtrjitte	1,	een	ontheffing	van	 
 artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
 (besluit is verzonden op 5 maart 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 (0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 81, het oprichten 
 en in werking hebben van een bedrijf.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Westereen
• nabij Miedloane 1 c, het dempen van 
 een sloot (legalisatie) (aanvraag is ont-
 vangen op 27 februari 2020).
• nabij Boppewei 2, het verlengen van de 
 huidige steiger met 15 meter (aanvraag 
 is ontvangen op 5 maart 2020).

n  Readtsjerk
• Koaiwei 11, het plaatsen van een 
 betonsilo (aanvraag is ontvangen op  
 3 maart 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.

RECTIFICATIE:
In de publicatie van 19 februari 2020 is 
onderstaande ontvangen aanvraag onjuist 
gepubliceerd, hierbij de juiste tekst:
n  Damwâld:
• Badhúswei, het kappen en rooien van 
 bomen t.b.v. de herinrichting (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 gewei-
gerde omgevingsvergunning

Geweigerde omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 5, het plaatsen van een tijde-
 lijke bedrijfsloods (besluit is verzonden 
 op 5 maart 2020).

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 72, het vervangen van het 
 bestaande erkerkozijn door een kunst-
 stof erkerkozijn (besluit is verzonden 
 op 5 maart 2020).

n  De Westereen
• Noarder Stajonsstrjitte 81, het plaatsen 
 van reclame met een instandhoudings-
 termijn tot uiterlijk 1 januari 2021 t.b.v. 
 het tijdelijk vestigen van een supermarkt 
 in een bestaand pand (besluit is verzon-
 den op 4 maart 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.

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. 

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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020. Op het aan-
slagbiljet vindt u het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen en de nieuwe 
WOZ-waarde. Bij de berekening van de belasting die u moet betalen, kijken wij 
naar de waarde van de woning of niet-woning (bedrijfspand) op 1 januari 2019. 

In één keer of in termijnen betalen
U kunt de gemeentebelastingen in 10 termijnen betalen. U moet dan wel 
gebruikmaken van de automatische incasso. Wilt u dat? Dat kunt u snel en 
eenvoudig regelen met een doorlopende machtigingskaart of (met uw DigiD) via 
de website van de gemeente www.dantumadiel.frl 
De machtigingskaart sturen wij mee met de aanslag en deze kunt u gratis aan 
ons terug sturen met de retourenvelop.

Het taxatieverslag inzien
Via de website www.mijnoverheid.nl kunt u met uw DigiD het taxatieverslag 
opvragen. In dit verslag leest u een nadere onderbouwing van de WOZ-waarde 
van uw woning of niet-woning (bedrijfspand). Let op: het is belangrijk dat de 
aanslag op uw naam staat. Op deze site kunt u via de link >Wonen
>WOZ-gegevens het taxatieverslag opvragen.

Problemen met inloggen op DigiD? En is de tenaamstelling geen ‘natuur-
lijk persoon’?
In dat geval kunt u het taxatieverslag bij de gemeente opvragen via telefoon-
nummer (0519) 298888 of stuur een e-mail naar info@dantumadiel.frl.

Meer informatie op de belastingaanslag en op onze website
Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat belangrijke informatie over de 
aanslag en de waardering onroerende zaken (WOZ). Ook kunt u alle informa-
tie nalezen op www.dantumadiel.frl. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Dan 
helpen wij u graag verder. Bel dan de gemeente via (0519) 29 88 88.
 

GEVOLGEN DOOR HEVIGE REGENVAL?
Denk mee over ons rioleringsplan

We willen dit graag weten voor het nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat gaat 
over onze taken voor het afvoeren van afvalwater, hemelwater en grondwater. Via 
een korte vragenlijst komen we graag te weten wat uw ervaringen zijn en (ideeën 
over) maatregelen. Zo kunnen we het beleid daar zoveel mogelijk op afstemmen.

Meedenken? Vul de enquête in!
Ga naar: www.dantumadiel.frl/klimaat-en-riolering

Alvast bedankt voor uw hulp!


