
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  8 april 2020

n  Feanwâlden
• Feintensloane 38, het tijdelijk plaatsen van 
 een stacaravan (besluit is verzonden op 
 31 maart 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Geduren-
de deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

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

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
• Westerloane kavel 8, het realiseren van 
 een woning (aanvraag is ontvangen op 
 28 maart 2020).

n  Damwâld
• Dammeloane 16, het aanpassen van 
 de gevel en vernieuwen van de buiten
 gevel (aanvraag is ontvangen op 
 17 maart 2020).

n  De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 12 a, het reali-
 seren van een nieuwe garage cq ber-
 ging (aanvraag is ontvangen op 
 26 maart 2020).
• Swemmerloane 2, het realiseren van 
 een carport (aanvraag is ontvangen op 
 27 maart 2020).

n  Feanwâlden
• De Hoek 4, het uitbreiden van de wo-
 ning met een serre en het verlengen van 
 de wagenloods (aanvraag is ontvangen 
 op 1 april 2020).

n  Wâlterswâld
• Foarwei 61, het vervangen van de be-
 staande schuur (aanvraag is ontvangen 
 op 30 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  De Westereen
• Krikelbeam 10, het bouwen van een 
 carport (besluit is verzonden op 
 30 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. 
In verband met de feestdagen zijn we gesloten op
- Goede vrijdag, 10 april. 
 Afvalinzameling vrijdagroute gaat gewoon door. Milieustraten zijn open.
- Paasmaandag, 13 april.  
 Afvalinzameling = zaterdag 11 april. Milieustraten gesloten 
- Koningsdag, 27 april.  
 Afvalinzameling = zaterdag 25 april. Milieustraten gesloten

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.

)

Het gebiedsteam van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel werkt 
net als heel veel anderen op een aangepaste wijze tijdens Corona. Dit betekent 
dat de meeste hulpverleners thuiswerken en alleen in uiterste noodzaak op 
huisbezoek gaan. Veel contacten verlopen via de telefoon of via beeldbellen. 
De hulpverlener die bij u betrokken is neemt hierover zelf contact met u op, 
maar u mag natuurlijk ook zelf contact leggen. 

We doen onze uiterste best om de werkzaamheden zo goed mogelijk door te 
laten gaan. We kunnen ons voorstellen dat u tegen veel zaken aanloopt, nu u 
en uw eventuele huisgenoten, ook gedwongen thuis zitten. Dit kan tot span-
ningen leiden omdat u dit niet gewend bent, omdat alle reguliere activiteiten zijn 
komen te vervallen, omdat u moet werken, u uw kinderen moet helpen met hun 
schoolwerk, maar ook omdat u zich zorgen om de financiën maakt of hoe het 
verder allemaal komt. 

Tijdens kantooruren
U kunt alle werkdagen via het KCC contact leggen met het gebiedsteam. Het 
KCC is bereikbaar via (0519) 29 88 88 en kan u doorverbinden met de mede-
werkers van het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er nodig en 
mogelijk is. 

Buiten kantooruren
Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw vraag echt niet 
wachten, maar is het buiten kantooruren, dan kunt u terecht bij:
- Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
- Veilig thuis: (0800) 20 00
- Kindertelefoon: (0800) 04 32

Ga voor meer informatie over het Gebiedsteam naar www.noordoosthelpt.nl.

BEREIKBAARHEID GEBIEDSTEAM
Bel ook met het Gebiedsteam als de 
spanningen in uw gezin (hoog) oplopen )

ONDERSTEUNINGSPAKKET 
ONDERNEMERS

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Voor u als onder-
nemer of bestuurder leidt dit tot grote onzekerheid. Als gemeente willen we graag 
naast u staan en u helpen. Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen 
die u als ondernemer of bestuurder door deze moeilijke tijd heen kunnen helpen. 
Er is een beknopt overzicht gemaakt van de gemeentelijke ondersteuning. Deze 
kunt u bekijken op www.dantumadiel.frl/corona-ondernemers. U vindt antwoorden 
op de volgende vragen:

• Waarvoor is uitstel van betaling mogelijk?
• Hoe aan te vragen?
• Wat betekent uitstel van betaling?
• Hoe werkt het bij automatische incasso?
• Wat is er geregeld voor evenementen?
• Wat is er geregeld voor verleende subsidies?
• Wat als er maatwerk nodig is?
• En meer… 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij info@dantumadiel.frl. 
Sterkte voor iedereen die het moeilijk heeft! 

INFORMATIE
Bezoek de aparte pagina op onze website:
www.dantumadiel.frl/corona-ondernemers

VRAGEN?

Stel ze via:
info@dantumadiel.frl
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