
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  25 maart 2020

n  De Falom
• Hegewâl 21, het realiseren van een erfaf-
 scheiding (besluit is verzonden op 
 18 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• aan de Boppewei 17, het plaatsen van 
een reclamemast met een kunstwerk en 
zonnepanelen (aanvraag is ingetrokken).

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.frl 

Verleende evenementenvergunning
n  Wâlterswâld
• Wâlddyk 1, het organiseren van open 
dagen op 10 juli en 11 juli 2020 (besluit is 
verzonden op 19 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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Falom
• het natuurlijk inrichten (aanvraag is 
 ontvangen op 18 maart 2020).

n  De Westereen
•	 aan	de	Reidflechter,	het	realiseren	van	
een bedrijfsruimte (aanvraag is ontvangen 
op 1 maart 2020).

n  Readtsjerk
• Dokter Kijlstrawei 3, het bouwen van 
 een garage cq berging en het aanleg-
 gen van een in-/uitrit (aanvraag is ont-
 vangen op 17 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Kavel 5, Jagerswei II, het realiseren van 
 een nieuwe woning.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Master Woudstrastrjitte 15A, het bou-
 wen van een woning (besluit is verzon-
 den op 20 maart 2020).

n  Damwâld
• Nijewei 11, het starten van een kapsalon 
 in een bijgebouw (besluit is verzonden 
 op 19 maart 2020).
• Haadwei 6, het wijzigen van het bestem-
 mingsplan (besluit is verzonden op 
 20 maart 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

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

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.

 
UITSTEL BIJEENKOMSTEN WOONVISIE
Wonen in uw dorp of buurt: wat moet er 
veranderen of blijven?

In februari hebben veel inwoners de enquête voor de nieuwe Woonvisie 
ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! 

De bijeenkomsten waarin we de resultaten van de enquête wilden toelichten 
en bespreken worden vanwege het Coronavirus (onder voorbehoud) verplaatst 
naar de tweede helft van mei. Wij informeren u hierover zodra dit kan. Mocht er 
opnieuw uitstel nodig zijn, dan organiseren we een digitale oplossing voor het 
geven van een toelichting en het ophalen van reacties.
 
Kijk voor actuele informatie over de terugkoppeling van de enquête en over de 
Woonvisie ook op: www.dantumadiel.frl/wonen

)


