
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  15 april 2020

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Driezum
• Terpwei 3, het verbouwen van de be-
 staande schuur tot een Bed en Break-
 fast (aanvraag ontvangen 3 april 2020).

n  Feanwâlden
• De Flearen 23, het bestaande hok wordt 
vervangen door een nieuw hok (aanvraag 
is ontvangen op 6 april 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
• Doniawei 30, het realiseren van een 
 dakopbouw (besluit is verzonden op 
 8 april 2020).

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

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Keimpe Sikkemawei 23, het realise-
 ren van een carport (aanvraag is buiten 
 behandeling gesteld).

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

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

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

De gemeente Dantumadiel heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband 
met het Coronavirus. Een bezoek aan 
het gemeentehuis is alleen nog op 
telefonische afspraak mogelijk 
(0519) 29 88 88.
 

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 Koningsdag zijn we gesloten op:
 
- Maandag 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.

)

)

Algemene Plaatsteijke 
Verordening vastgesteld

De nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is gereed en ligt 
voor een ieder ter inzage van 15 april 
tot 15 mei. U kunt in deze periode 
zienswijze indienen op het concept. 
Bij voorkeur digitaal dan wel via het 
maken van een afspraak via  
(0519) 29 88 88. 

 

Heeft u vragen of wilt u graag weten of de gemeente u kan helpen bij schul-
den of inkomen? Dan kunt u bellen of mailen naar de afdeling Meidwaan & 
Soarch, (0519) 29 88 88 of info@dantumadiel.frl. U kunt ook kijken op de 
website noordoosthelpt.nl.

CORONACRISIS 
Informatie voor inwoners met een laag inkomen, 
of die hun baan (dreigen) kwijt te raken

We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie 
op grote schaal. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze 
kinderen.

Als gemeente maken we ook plannen voor schonere energie in de toekomst. 
Daar betrekken we graag alle inwoners bij. Vanwege het coronavirus kan dat 
voorlopig alleen op afstand.

Hoe wil jij betrokken worden bij de plannen voor wind- en zonne-energie in 
onze gemeente? Laat het weten via de online vragenlijst op kiesvoorjelte.nl. 

Vul tussen 14 april en 3 mei de vragenlijst in op kiesvoorjelte.nl!

SCHONE ENERGIE FRYSLAN
Hoe wilt u betrokken worden?

 

Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te 
ver weg? Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. 
Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis - als 
voorgezet onderwijs. Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van een 
aantal zaken. Deze informatie vindt u op de website www.dantumadiel.frl.

Op deze website staat ook het aanvraagformulier. Let op! U moet ieder 
jaar een nieuwe aanvraag doen. De aanvraag voor het schooljaar 2020-
2021 moet dit jaar voor 8 mei a.s. bij ons binnen zijn.   
 

LEERLINGENVERVOER 2020-2021
AANVRAGEN VOOR 8 MEI!


