
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  18 maart 2020

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.fr.l 

Verleende evenementenvergunning
n  Damwâld
• op het parkeerterrein aan de Lytse Loane, 
het organiseren van een Lunapark van 1 
april tot en met 4 april 2020.

n  De Westereen
• op het parkeerterrein aan de Sportloane, 
het organiseren van een najaarskermis op 
14 oktober tot en met 17 oktober 2020 (be-
sluit is verzonden op 6 maart 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.

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.

Verordening geurhinder en 
veehouderij vastgesteld

De Verordening geurhinder en veehouderij 
Dantumadiel 2020 is vastgesteld bij raads-
besluit d.d. 28 januari 2020.  

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Notaris Hellemastrjitte 5, het realiseren 
van een berging (aanvraag is ontvangen 
op 10 maart 2020).

n  De Falom
• Haadwei 5, het plaatsen en aansluiten 
van een nieuwe transformatorruimte en 
het leggen van een middenspanningka-
bel (aanvraag is ontvangen op 13 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.

R e c t i f i c a t i e
In de publicatie van 19 februari 2020 is 
onderstaande ontvangen aanvraag onjuist 
gepubliceerd; hierbij de juiste tekst:
n  Damwâld
• aan De Halewei, het kappen en rooien 
van bomen (aanvraag is ontvangen op 10 
februari 2020).

Verleende omgevingsvergunning
n  Feanwâlden
• nabij De Sânsjes 4, het bouwen van 
een gethematiseerde dierenverblijf en het 
plaatsen van een erfafscheiding (besluit is 
verzonden op 12 maart 2020).

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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

GELUIDSHINDER MILITAIR VLIEGVERKEER 

Deel uw zorgen over geluidshinder
Wist u dat u uw zorgen over geluidshinder van militair vliegverkeer van vliegbasis  
Leeuwarden kunt delen met burgerleden van de Commissie van Overleg en  
Voorlichting Milieu (COVM)? 

Deze burgerleden verzamelen de zorgen (heeft de geluidshinder bijvoorbeeld veel 
invloed op uw leven?) en delen op hun beurt de informatie weer met de Vliegbasis 
Leeuwarden. 

Voor Dantumadiel zijn dat:

• de heer Bos   p.j.bos1@knid.nl
• de heer Van der Velde veldetasma@gmail.com

Acute geluidshinder? Meld dit via defensie.nl of via 0800 - 022 6033
Acute geluidshinder (bijvoorbeeld als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat) kunt 
u melden via de reguliere weg, dus via het online klachtenformulier op 
www.defensie.nl of via telefoonnummer 0800 - 022 6033.

RAADSVERGADERING ZONDER PUBLIEK

De vergadering van de gemeenteraad van Dantumadiel op dinsdag 31 maart gaat 
gewoon door. Publiek mag hierbij niet aanwezig zijn. Dit laatste in verband met de 
landelijk geldende beperkingen die tot doel hebben verspreiding van het Corona 
virus tegen te gaan. De raadsvergadering kan wel via een livestream gevolgd 
worden. Deze vind u via dantumadiel.frl > gemeenteraad. Mocht er voor 31 maart 
verandering komen in de landelijke richtlijn, dan wordt hierop ingespeeld.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 

Vragen over het Coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen 
en antwoorden op de website van 
het RIVM, www.rivm.nl of bel het 
landelijke informatienummer 
0800-1351, dagelijks bereikbaar van 
8.00 tot 20.00 uur.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

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 grond-
water. 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!


