
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  20 mei 2020

Gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 3, het bouwen van 
 12 appartementen (aanvraag is
  ingetrokken).

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
n De Falom
• Mûnewei 23 a, het bouwen van een ber-
 ging/carport (ingetrokken door 
 aanvrager).

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

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een mel-
ding aan de gemeente mogen worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen be-
zwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen 
(0519) 29 88 88.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• Boargemaster Nautawei 1, het verbou-
 wen van de woning en bouwen van een 
 schuur (aanvraag is ontvangen op 
 6 mei 2020).

n Damwâld
• Haadwei 46, het bouwen van een over 
 kapping (aanvraag is ontvangen op 8  
 mei 2020).

n De Falom
• Mûnewei 23 a, het bouwen van een  
  garage met veranda (aanvraag is  
  ontvangen op 14 mei 2020).

n  De Westereen
• Ferlinge Stasjonsstraat 59, het verbou-
 wen van de woning (aanvraag is 
 ontvangen op 5 mei 2020).
• Boskwei 8, het tijdelijk plaatsen van een
  stacaravan (aanvraag is ontvangen op 
 8 mei 2020).
• De Swanneblom 13, het bouwen van 
 een houten tuinhuis (aanvraag is 
 ontvangen op 11 mei 2020).
• aan de Reade Klaver, bouwkavel 7 en 
 8, het bouwen van 2-onder-1 kap 
 woningen (aanvraag is ontvangen op 
 12 mei 2020). 

n  Driezum
• Foarwei 11 en 13, het plaatsen van 
 een gezamenlijke dakkapel (aanvraag 
 is ontvangen op 13 mei 2020). 

n  Feanwâlden
• nabij De Hoek en De Wal, het dempen 
 van een sloot, het verdiepen van een 
 sloot en het verbreden van een sloot
  alsmede het kappen van een 7-tal 
 bomen (aanvraag is ontvangen op 
 11 mei 2020).
• Dr. Albert Plesmanloane 77, het kappen 
 van drie eiken (aanvraag is ontvangen
  op 13 mei 2020).

n Rinsumageast
• Klaarkampsterwei 8, het verbreden van 
 de inrit (aanvraag is ontvangen op 
 11 mei 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  Broeksterwâld
• aan de Patrimoniumwei, het bouwen 
 van een theateronderkomen in de 
 Teatertún (besluit is verzonden op 
 11 mei 2020).

n  Feanwâlden
• De Hoek 5, het tijdelijk plaatsen van ge-
 koppelde woonunits (besluit is verzon-
 den op 15 mei 2020)
 
De dag na verzending liggen de ver-
gunningen (op afspraak) zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Damwâld. 

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 gemeente-
huis 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

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 

Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website vanhet 
RIVM, www.rivm.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351, 
dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.
 
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

 

In verband met de coronacrisis wordt er digitaal vergaderd.

Agendapunten
• Raadslid mevrouw G.J. Bos-Jonkman 

a. Onderzoek geloofsbrieven, benoeming en installatie raadslid  
    mevrouw G.J. Bos-Jonkman 
b. Benoeming raadslid G.J. Bos-Jonkman in diverse commissie 
    en trajectgroepen.

• Aan- en verkoop van de grond en vaststelling grondexploitatie  
Aldi De Westereen.

• Begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Jobinder
• Onderzoeksrapport klacht Mynskip

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op onze website  
www.dantumadiel.frl.

Hier kunt u de agenda en de achterliggende stukken vinden onder Or-
ganisatie en bestuur > gemeenteraad kalender. De vergadering is live te 
volgen via ris2.ibabs.eu/dantumadiel.

Digitale raadsvergadering 
26 mei 2020, aanvang 19.30 uur

Gemeentehuis alleen open op afspraak
De gemeente Dantumadiel heeft haar dienstverlening aangepast in ver-
band 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.

Gemeentehuis gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag 21 en 22 mei    
 Afvalinzameling Milieustraten
21 mei  verzet naar za. 23 mei gesloten
22 mei  gaat gewoon door  geopend

Fietsenstalling stationgebied Feanwâlden verplaatst

Op maandag 25 mei worden de fietsenrekken 
bij het station in Feanwâlden verwijderd. 

De ruimte is nodig voor de werkzaamheden aan 
het project Kansen in Kernen + Transferium
Feanwâlden. 

Voor alle bus- en treinreizigers komt er op het 
naastgelegen parkeerterrein een tijdelijke fiet-
senstalling. Hier worden ook de fietsen naar toe 
verplaatst die op de genoemde datum nog in de 
huidige rekken staan.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


