
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  10 juni 2020

overkapping voor jong kalveren-hokken 
(aanvraag is ingetrokken).

n Driezum
• Foarwei 11 en 13, het plaatsen van een 

gezamenlijke dakkapel (aanvraag is 
ingetrokken).

n Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 77, het 

kappen van drie eiken (aanvraag is 
vergunningsvrij).

• Eslawâld 14, het verwijderen/slopen 
van de overkapping (onderdeel van 
hoofdgebouw) (aanvraag is ingetrokken). 

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

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n Damwâld
• ter hoogte van Lytse Loane, het aanwijzen 

van een gehandicaptenparkeerplaats 
(besluit is verzonden op 4 juni 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.

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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Damwâld
• Conradi-Veenlandstrjitte 100, het 

realiseren van een nieuwe bedrijfsloods/
showroom.

n Wâlterswâld
• Achterwei 1, het veranderen van de 

activiteiten door het bouwen van een 
nieuw melkhuis.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
•  Skutterswei 2, het bouwen van een 
 woning en het aanleggen van een uitrit 

(aanvraag is ontvangen op 27 mei 
2020).

• Patrimoniumwei 12, het kappen van een 
boom (aanvraag is ontvangen op 29 mei 
2020).

n Damwâld
• Achterwei 16, het vervangen van 

de schuur en overkapping/carport 
(aanvraag is ontvangen op 26 mei 
2020). 

• Foarwei 75, het plaatsen van een 
carport (aanvraag is ontvangen op 27 
mei 2020).

n De Westereen
•  Ferlinge Stasjonsstrjitte 5, het realiseren 

van een schuur/overkapping (aanvraag 
is ontvangen op 26 mei 2020).

•  Harmen Brouwerloane 23, het 
aanleggen van een oprit (aanvraag is 
ontvangen op 26 mei 2020).

•  Salomon Levystrjitte 50, het plaatsen 
van een pipowagen en het realiseren 
van een kapsalon (aanvraag is 
ontvangen op 27 mei 2020).

n Feanwâlden
•  Eslawâld 14, het verwijderen/slopen 

van de overkapping (onderdeel van 
hoofdgebouw) (aanvraag is ontvangen 
op 6 mei 2020).

•  De Wâl 17, het plaatsen van een 
tijdelijke unit (aanvraag is ontvangen op 
26 mei 2020).

•  De Wâl 17, het renoveren van het 
voorhuis (aanvraag is ontvangen op 29 
mei 2020).

• Eslawâld 14, het verwijderen van een 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 
1 juni 2020).

n Wâlterswâld
• Broekloane 25, het bouwen van een 

opslagloods (aanvraag is ontvangen op 
1 juni 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.

Voorgenomen verlening (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
n Damwâld
• Badhúswei 31, 31c en 31d, het 

brandveilig gebruik van Campus 
Damwâld.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 11 juni 2020 
zes weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Een 
ieder kan gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen. Dit betekent dat u 
uw mening of reactie kunt geven over het 
opgestelde ontwerpbesluit. 

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Conradi-Veenlandstrjitte 100, het 

bouwen van een loods (besluit is 
verzonden op 4 juni 2020).

n De Westereen
• Boskwei 8, het tijdelijk plaatsen van een 

stacaravan (besluit is verzonden op 4 
juni 2020).

• De Margryt 6, het bouwen van een 
woning met vrijstaande garage (besluit 
is verzonden op 4 juni 2020).

n Feanwâlden
• De Hoek 4, het uitbreiden van de woning 

met een serre en het verlengen van de 
wagenloods (besluit is verzonden op 2 
juni 2020).

n Wâlterswâld
• Achterwei 1, het renoveren en uitbreiden 

van de bestaande ligboxenstal (besluit is 
verzonden op 4 juni 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
De Falom
• Haadwei 5, het realiseren van een 

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

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 gemeente-
huis is alleen nog op afspraak 
mogelijk. Twijfelt u aan de nood-
zakelijkheid van uw komst neem 
dan contact op met de gemeen-
te. Het maken van een afspraak 
kan uitsluitend telefonisch via 

(0519) 29 88 88.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoordenop de website van het 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.

Alle speel- en sportplekken in Dantumadiel staan vanaf 10 juni 2020 op www.buiten-
speelkaart.nl. Want als jij de speel- en sportplekken in jouw gemeente goed weet te 
vinden, hopen we dat je nog meer gaat buitenspelen en bewegen!

Buitenspelen en bewegen is belangrijk om gelukkig en gezond te blijven! Dus blijf 
je thuis deze zomervakantie? Ga dan lekker buitenspelen! Het fijne aan de Buiten-
speelkaart is dat je alle speel- en sportplekken in de gemeente kunt vinden.

Is het ergens druk? Dan kun je gemakkelijk ergens anders heen. Ga, eventueel met 
je ouders, op onderzoek door je eigen buurt, wijk of door de gemeente. 

Op www.buitenspeelkaart.nl kun je ook allerlei leuke buitenspelletjes vinden!

BUITENSPEELKAART
Gemeente Dantumadiel

Lancering 10 juni 2020!

DIGITALE HOORZITTING 18 JUNI 2020

Op donderdag 18 juni 2020 organiseert de raad van Dantumadiel een digitale 
hoorzitting over de perspectiefnota 2021-2024. In de perspectiefnota 2021-2024 
wordt een financiële doorkijk naar de begroting 2021-2024 van de gemeente 
Dantumadiel gegeven. 

Tijd : 19.30 – 21:00 uur
Locatie  :  Digitale vergadering (via Zoom)

Wilt u als deelnemer aan deze digitale vergadering deelnemen? Meldt u zich dan 
uiterlijk 4 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Teun de 
Jong via mail: t.dejong@dantumadiel.frl

Op de website van de gemeente www.dantumadiel.frl  kunt u de agenda en de 
achterliggende stukken 

VERGADERING ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op dinsdag 16 juni  2020, om 15.15 uur, komt de Algemene kamer van de ad-
viescommissie bezwaarschriften bij elkaar. Het in die vergadering te behandelen 
bezwaarschrift vindt u op: dantumadiel.frl/adviescommissie-voor-bezwaarschrif-
ten. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Noardeast-
Fryslân, team Juridyske saken (0519) 29 88 88. 

I.v.m. de coronamaatregelen is er een beperkt aantal aanwezigen toegestaan. 
Wilt u een hoorzitting bijwonen dan kunt u dat doorgeven per mail info@noar-
deast-fryslan.nl of op bovenstaande telefoonnummer t.a.v. team Juridyske saken.


