
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  1 april 2020

dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een beroepschrift tegen het besluit indienen 
bij de rechtbank Noord-Nederland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  Readtsjerk
• Koaiwei 11, het plaatsen van een mestsilo 
 (aanvraag kan vergunningsvrij).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.dantumadiel.frl. 

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n  Feanwâlden
• ter hoogte van De Elzen 1, het toestaan 
 van een gehandicapten parkeerplaats 
 (besluit is verzonden op 20 maart 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning 
(op afspraak) zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n  Feanwâlden
• op de Koemarkt, het organiseren van een 
 kermis van 17 juni tot en met 20 juni 2020 
 (aanvraag is ontvangen 23 maart 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.

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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Skutterswei 20, het realiseren van een 
 woning (aanvraag is ontvangen op 
 21 maart 2020).
• in de Teatertún aan de Patrimoniumwei, 
 het bouwen van een theateronderko-
 men (aanvraag is ontvangen op 
 23 maart 2020).

n  Damwâld
• Conradi-Veenlandstrjitte 100, het bou-
 wen van een loods (aanvraag is ontvan-
 gen op 24 maart 2020).

n  De Westereen
• Brugchelencamp 1, het wijzigen van de 
 omgevingsvergunning brandveilig ge-
 bruik (aanvraag is ontvangen op 
 19 maart 2020).

n  Feanwâlden
• Mûnestrjitte 24, het realiseren van een 
 verzamelgebouw met bedrijfsunits (aan-
 vraag is ontvangen op 20 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.

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 160, het gebruik van een tijde-
 lijke woonunit met nog twee jaar (besluit
 is verzonden op 24 maart 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning 
(op afspraak) zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Achterwei 52D, het oprichten en in 
 werking hebben van een inrichting 
 (besluit is verzonden op 1april 2020).

n  Rinsumageast
• Van Aylvawei 40, het verzoek om een 
 revisievergunning alsmede het realise-
 ren een opslagterrein voor bestratings-
 materiaal, puin, puingranulaat en grond 
 achter het bedrijfsgebouw (besluit is 
 verzonden op 1 april 2020).

De besluiten liggen met ingang van 
donderdag 2 april 2020 zes weken (op af-
spraak) op het gemeentehuis te Damwâld 
ter inzage. De besluiten zijn voorbereid 
met toepassing van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Belangheb-
benden kunnen binnen zes weken na de 

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

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Falom
• Haadwei 5, het bouwen van een 
 kapschuur.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN 
OP AFSPRAAK
De gemeente Dantumadiel heeft haar dienstverlening aangepast in 
verband met het Coronavirus. Een bezoek aan het gemeentehuis is 
alleen nog op afspraak mogelijk. Twijfelt u aan de noodzakelijkheid 
van uw komst neem dan contact op met de gemeente. Het maken 
van een afspraak kan uitsluitend telefonisch via (0519) 29 88 88. 

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.

)

 

De afvalinzameling is aangemerkt als vitale beroepsgroep tijdens de corona-
crisis. Daarmee is de afvalinzameling één van de belangrijke diensten van de 
gemeente die doorgaan. Je kunt de chauffeurs van de afvalinzameling helpen 
door met een paar zaken rekening te houden. Hierdoor hoeven chauffeurs niet 
uit hun cabine te stappen en lopen zij zo min mogelijk risico om het coronavirus 
op te lopen en te verspreiden. 
- Nu er meer mensen thuiswerken en er dus meer auto’s geparkeerd staan, is 
 het voor de chauffeurs lastiger om bij de containers te komen. Zorg ervoor 
 dat de containers genoeg ruimte hebben en goed bereikbaar zijn. 
- Bied de containers zoveel mogelijk twee-aan-twee aan. 
- Zorg er altijd voor dat de klep dicht is en dat er niets op de container is 
 geplaatst. 
- Zorg dat de container op de juiste afstand van elkaar worden aangeboden. 
- Zorg er altijd voor dat er voldoende ruimte zit tussen de container en een 
 (eventueel) obstakel.

HELP DE AFVALINZAMELING
zet je container goed aan de weg


