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volgen. U kunt pas bezwaar indienen als er 
een besluit  genomen is. Dit wordt dan ge-
publiceerd onder verleende of geweigerde 
exploitatievergunning

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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n De Falom
• aan de Falomster Feart, het plaatsen 

van een Marrekrite steiger (aanvraag is 
ontvangen op 9 juni 2020).

n De Westereen
• nabij de Rinewal, het plaatsen van 

een Marrekrite steiger (aanvraag is 
ontvangen op 9 juni 2020).

n Feanwâlden
• De Hoek 10, het aanleggen van 

een tijdelijke sleufsilo (aanvraag is 
ontvangen op 10 juni 2020).

• De Wâl 5, het bouwen van een tuinhuis 
(aanvraag is ontvangen op 11 juni 
2020).

n Rinsumageast
• Tjaerdawei 48, het aanleggen van een 

oprit (aanvraag is ontvangen op 9 juni 
2020).

n Sybrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 9, het realiseren 

van 10 camperplaatsen (aanvraag is 
ontvangen op 8 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.

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
• Achterwei 16, het vervangen van de 

schuur en overkapping/carport (besluit is 
verzonden op 16 juni 2020).

n De Westereen
• Van Sytzamawei 12, het plaatsen van 

een dakkapel (besluit is verzonden op 
19 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.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda vindt u op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 21, het wijzigen 

van de vergunning (aanvraag is 
ontvangen op 9 juni 2020).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 

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 gemeente. 
Het maken van een afspraak kan 
uitsluitend telefonisch via 

(0519) 29 88 88.

DIGITALE RAADSVERGADERING 30 JUNI
In verband met de coronacrisis worden er voorlopig geen raadsvergaderingen 
gehouden in de raadszaal in Damwâld maar wordt er digitaal vergaderd. 

Wanneer: dinsdag 30 juni 2020, 19.30 uur 
Agenda:
• Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2020.
• Vaststellen nota Grondbeleid, Algemene verkoopvoorwaarden en  

grondprijzenbeleid.
• Evaluatie Haadwei Damwâld.
• Woonvisie 2020-2025. 

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op www.dantumadiel.frl. De agenda 
en de achterliggende stukken vindt u onder Organisatie en bestuur > gemeente-
raad > raadsinformatiesysteem (iBabs). De vergadering is live te volgen via 
ris2.ibabs.eu/dantumadiel.

PRIKKEBOSK DAMWÂLD

In het zuidoosten van Damwâld ligt een karakteristiek stukje Friese Wouden-
landschap waar tien- tot twintig woningen kunnen worden gerealiseerd. Deze 
gebiedsontwikkeling wordt Prikkebosk genoemd. De gemeente heeft in 2019 
met omwonenden en vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over een plan 
hiervoor. 

Dit heeft eind 2019 geleid tot een globale visie voor 
Prikkebosk, waarbij rekening gehouden wordt met 
de woningbehoefte van het dorp, de wensen van 
omwonenden én de karakteristiek gebied. In de 
eerste week van juli worden de bevindingen terug-
gekoppeld naar de omwonenden. 

Vervolg
Hoe Prikkebosk er precies uit gaat zien, staat nog 
niet vast. De gemeente gaat hierover in gesprek 
met de omgeving, andere belanghebbenden en 
geïnteresseerden in de aankoop van een woning 
in Prikkebosk. Rondom de zomer van 2020 worden 
de concrete wensen in kaart gebracht. De haalbare 
initiatieven worden meegenomen in het plan. Op 
basis hiervan wordt een definitief stedenbouwkundig plan gemaakt. Na de zomer 
wordt dit vertaald in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. 

Doet u ook mee?
Bent u omwonende? Wilt u in Prikkebosk komen wonen? Of 
heeft u een goed idee voor de tussenzone? Wilt u uw tuin uit-
breiden? Of bent u op zoek naar een bijzondere plek waar u 
uw unieke woonwens kunt verwezenlijken? Laat het de 
gemeente weten via https://bit.ly/prikkebosk_formulier

Meer informatie vindt u op www.dantumadiel.frl/prikkebosk.



Vlaggen voor onze Veteranen!

Op zaterdag 27 juni a.s. is het de Nederlandse Veteranendag. Helaas kunnen 
we door het Covid-19 virus  geen groots eerbetoon brengen aan de Neder-
landse veteranen.

De gemeente Dantumadiel wil  op 27 juni a.s. wel graag aandacht besteden 
aan de Veteranendag. We willen onze veteranen laten weten, dat wij erg 
dankbaar zijn voor alles wat ze doen en hebben gedaan voor het behoud van 
vrede en veiligheid in de wereld.

Daarom willen we u - als inwoners van de gemeente 
Dantumadiel – vragen om op zaterdag 27 juni 
massaal de vlag te hijsen om op deze manier toch 
een eerbetoon te brengen aan onze veteranen. Ze 
verdienen het!

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Op dinsdag 30 juni 2020, om 15.15 uur, komt  de Algemene kamer van de 
advies-commissie bezwaarschriften bij elkaar. De te behandelen bezwaar-
schriften vindt u op: dantumadiel.frl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 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 via info@noardeast-fryslan.nl 
doorgeven of op bovenstaande telefoonnummer t.a.v. team Juridyske saken.

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.
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