
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  27 mei 2020

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.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van Dantu
madiel maken, ter voldoening aan artikel 
8.42 van de Wet milieubeheer juncto artikel 
2.20 van het Activiteitenbesluit, bekend dat 
het volgende bedrijf maatwerkvoorschriften 
in de vorm van geluidsvoorschriften opge
legd heeft gekregen:
n De Westereen
•	 De	Reidflechter	(perceel	6282)	(besluit	is	

verzonden op 20 mei 2020).

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld (op afspraak). Gedurende deze 
termijn kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen. 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n De Falom
• Haadwei 5, het realiseren van een 

over  kapping voor jong kalveren hokken 
(aanvraag ontvangen op 15 mei 2020).

n De Westereen
• nabij de Boppewei, het aanleggen van 

een betonpad en dammen (aanvraag is 
ontvangen op 14 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.

Geweigerde omgevingsvergunning
n De Westereen
• Swemmerloane 2, het realiseren van 

een carport (besluit is verzonden op 20 
mei 2020).

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

Verleende omgevingsvergunning
n Broeksterwâld
• Westerloane 10, het realiseren van een 

woning (besluit is verzonden op 20 mei 
2020).

n De Westereen
• Fogelsang 85, het bouwen van een 

woning met schuur (besluit is verzonden 
op 20 mei 2020).

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

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n De Falom
• Haadwei 5, het plaatsen en aanslui

ten van een nieuwe transfor mator
ruimte en het leggen van een 
midden spanningkabel (aanvraag is 
vergunningsvrij).

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl. 

CONTACT

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88 
maandag	t/m	donderdag:	08:30-16:30	uur
vrijdag: 08:3012:00 uur
WhatsApp:	06	12	08	30	46
Website: www.dantumadiel.frl
Email: 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.

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

Dantumadiel heeft tot nu toe op provinciaal en landelijk niveau gelukkig weinig inwoners 
die positief getest zijn op corona (5) en onder deze inwoners zijn gelukkig geen sterfge
vallen te betreuren. Ik ben hier ontzettend blij mee. 
Er ontstaat voorzichtig weer meer perspectief op een samenleving waar we ons vrijer 
kunnen bewegen. Dit is echt een mooie stap voorwaarts en geeft voorzichtig weer 
ruimte. Maar het legt ook een enorme verantwoordelijkheid op ons allemaal.
Want dit geeft ons natuurlijk geen garanties. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen 
weer toeneemt en de druk op de zorg weer te groot wordt, kunnen verruimingen weer 
ingeperkt worden of  worden de geplande verruimingen pas later doorgevoerd of kun
nen komen te vervallen.
Het voelt misschien als te kleine stappen en ik begrijp dat het voor veel ondernemers 
niet snel genoeg gaat. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit wel belangrijke eerste 
stappen zijn. Uiteindelijk blijft het doel om de kwetsbaren in onze samenleving, jong en 
oud, te beschermen zolang we niet beschikken over een vaccin tegen het corona virus. 
Door verantwoordelijkheid te nemen en ons te houden aan de maatregelen kunnen we 
elkaar beschermen en bieden we bovendien ondernemers ruimte om stap voor stap 
weer aan het werk te gaan. Wij Dantumadielers hebben het zelf in de hand.
Ik ben trots en heb veel vertrouwen in u. U heeft de afgelopen periode laten zien dat 
u uw verantwoordelijkheid heeft genomen. Een compliment aan onze jeugd is hierbij 
op zijn plaats. Laten we de 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, drukte mijden (al 
hoe moeilijk dit soms is), zoveel mogelijk thuiswerken en vergeet niet wat vaker uw 
handen te wassen. Ik hoop met u dat we samen de nu geboden ruimte verder mogen 
uit bouwen.

  Ik ben er van overtuigd dat we er samen doorheen komen.
  Pas goed op uzelf en de mensen om u heen!

  Klaas Agricola
  Burgemeester gemeente Dantumadiel

Ruimte

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.

Gemeentehuis gesloten i.v.m. Pinksteren 1 juni

 Afvalinzameling Milieustraten
1 juni   verzet naar za. 30 mei gesloten


