
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  

13 mei 2020

Gedurende deze termijn kunnen belangheb-
benden een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Falom
• het natuurlijk inrichten (aanvraag is buiten 
 behandeling gesteld).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. 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  Damwâld
• Boarkensloane 16, het tijdelijk plaatsen 
van een caravan (aanvraag is ontvangen 
op 29 april 2020).

n  De Westereen
• De Margryt 6, het bouwen van een 
woning met vrijstaande garage (aanvraag 
is ontvangen op 2 mei 2020).
• aan de Suder Stasjonsstrjitte, het reali-
seren van 12 appartementen (aanvraag is 
ontvangen op 4 mei 2020).

n  Feanwâlden
• Bûtefjild 24, het bouwen van een cam-
pinggebouw (aanvraag is ontvangen op 30 
april 2020).

n  Rinsumageast
• Tjaerdawei 32, het bouwen van een kap 
op de bestaande uitbouw (aanvraag is 
ontvangen op 29 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Achterwei 52 c, het realiseren van een 
 loods c.q. werkplaats met 2 kantoren.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  De Westereen
•	 De	Reidflechter	2,	het	realiseren	van	
 een bedrijfsruimte (besluit is verzonden 
 op 1 mei 2020).
• nabij Boppewei 2, het verlengen van de 
 huidige steiger met 15 meter (besluit is 
 verzonden op 7 mei 2020).

n  Readtsjerk
• Dokter Kijlstrawei 3, het bouwen van 
 een garage/berging en het aanleggen 
 van een uitrit (besluit is verzonden op 
 7 mei 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis 
in Damwâld ter inzage (op afspraak). 

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.

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 af-
spraak 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 is het gemeentehuis gesloten op    
 Afvalinzameling Milieustraten
Hemelvaartsdag 21 mei  verzet naar za. 23 mei gesloten
22 mei  gaat gewoon door  geopend

 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD 
‘ZOEK HET UIT!’ 
Voor jongeren van 16-27 jaar uit heel Friesland

• Wil jij je talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen?
• Wil je uitzoeken welke opleiding of welk beroep je past?
• Wil jij nieuwe mensen leren kennen die je verder kunnen helpen?
• Wil je mogelijkheden ontdekken in de regio waar je woont?
• Wil je een half jaar de tijd nemen om op onderzoek uit te gaan?

Als jij bovenstaande vragen met ‘JA’ kunt beantwoorden, dan is 
Maatschappelijke Diensttijd iets voor jou! 

Wat kun je verwachten? Drie keer per week ga je (vanwege het coronavi-
rus voorlopig vooral digitaal) aan de slag met: workshops voor het ontwik-
kelen van handige vaardigheden en ontdekken van talenten, inspiratie 
door sprekers van verschillende organisaties uit de regio en het samen 
werken aan initiatieven om anderen tot steun te zijn.

Je werkt samen met de deelnemersgroep en twee jongerencoaches, 
Tineke Wassenaar en Nadia Zijlstra. Hierbij is persoonlijk (digitaal) contact 
en samen doen belangrijk. Je ontwikkelt je talent, ontdekt je regio en bent 
van betekenis voor een ander – juist in deze tijd. 

Meld je aan tot uiterlijk 19 mei 2020
We zijn 12 mei gestart, maar je kunt nog in-
stromen! Meld je aan via zoekhetuit@mdt.frl
of bel 06-15867043. 
Meer info? Kijk op: www.mdt.frl 

 

De samenwerkende partijen van het project MDT ‘Zoek het uit!’zijn: 
Gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Kennislab nof, Partoer, 

ROC’s, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties De Skûle, Het Bolwerk en Timpaan Welzijn. 

Online workshop 'Visualiseren kun je leren' 
door Verbuildinglab


