
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  1 juli 2020

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Gedu-
rende deze termijn kunnen belanghebben-
den een bezwaarschrift indienen.

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 
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 Damwâld
• Lytse Loane 1, het wijzigen 

van bedrijfsbestemming naar 
woonbestemming (aanvraag is 
ontvangen op 19 juni 2020).

n De Falom
• Haadwei 5, het plaatsen van een 

overkapping voor jonge kalveren 
(aanvraag is ontvangen op 25 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 De Westereen
• De Swanneblom 13, het bouwen 

van een houten tuinhuis (besluit is 
verzonden op 25 juni 2020).

• Fogelsang 85, het tijdelijk gebruiken 
van een schuur als woning (twee jaar) 
(besluit is verzonden op 25 juni 2020).

n nabij De Westereen en De Falom
• het aanleggen van twee Marrekrite 

steigers aan de Falomster Feart (besluit 
is verzonden op 25 juni 2020).

n Feanwâlden
• De Wâl 17, het plaatsen van een 

tijdelijke stacaravan (besluit is 
verzonden op 26 juni 2020).

n Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 9, het realiseren van 

10 camperplaatsen (besluit is verzonden 
op 25 juni 2020).

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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

• Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw 
voor een autobedrijf op het perceel Haadwei 4 C te Damwâld is  
verleend 
Op 24 maart 2020 heeft het college van Noardeast-Fryslân omgevings-
vergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor 
een autobedrijf op het perceel Haadwei 4 C te Damwâld (NL.IMRO.1891.
DwHaadwei4CPA-VA01). De vergunning maakt het mogelijk dat het nu nog 
agrarisch inbestemde perceel kadastraal bekend AKW00 I 6471 deels wordt 
ingericht voor de realisatie van een autobedrijf met inrit, in enige samenhang 
met de vestiging van een installatiebedrijf daarnaast.

• Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw 
voor een installatiebedrijf op het perceel Haadwei 4 B te Damwâld is 
verleend 
Op 24 maart 2020 heeft het college van Noardeast-Fryslân omgevings-
vergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor een 
installatiebedrijf op het perceel Haadwei 4 B te Damwâld (NL.IMRO.1891.
DwHaadwei4BPA-VA01). De vergunning maakt het mogelijk dat het nu nog 
agrarisch inbestemde perceel kadastraal bekend AKW00 I 6471 deels wordt 
ingericht voor de realisatie van een installatiebedrijf, in enige samenhang 
met de vestiging van een autobedrijf daarnaast.

De vergunningen inzien
De omgevingsvergunningen worden met de onderliggende stukken op het 
gemeentehuis te Damwâld op 1 juli 2020 zes weken ter inzage gelegd. Van-
wege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op 
afspraak. Als inzage op het gemeentehuis geen optie is, kunt u via 0519-298888 
contact opnemen en wordt een kopie van een vergunning met bijbehorende stuk-
ken opgestuurd via e-mail of per post. U kunt de omgevingsvergunningen en de 
Ruimtelijke Onderbouwing ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u reageren?
Met ingang van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus kunt u tegen een vergunning 
een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank 
Noord-Nederland (Postbus 150 9700 AD Groningen). Beroep indienen kan alleen 
als u:
• belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpver-

gunning;
• belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aanto-

nen dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen.Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige 
voorziening, kunt u kijken op www.rechtspraak.nl. 

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Fergunnings, telefoon: 
(0519) 29 88 88.

DIGITALE RAADSVERGADERING 7 JULI
In verband met de coronacrisis worden er voorlopig geen raadsvergaderingen 
gehouden in de raadszaal in Damwâld maar wordt er digitaal vergaderd. 

Wanneer: dinsdag 7 juli 2020, 19.30 uur 
Agenda:
• Meerjarenprognose grondexploitaties 2020
• Vaststellen jaarrekening 2019
• 1e Turap 2020
• Perspectiefnota 2021-2024
• Actualisatie programma’s 2021-2024 

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.



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 informa-
tienummer 0800-1351, dagelijks bereikbaar 
van 8.00 tot 20.00 uur.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze 
website en social media.

1 juli 2020

ProRail werkt van 15 juni tot 13 augustus aan het spoor tussen Hurdegaryp en Buitenpost. Het grootste 
deel van de werkzaamheden voeren zij uit tussen 10 en 22 juli. In deze periode rijden er bussen in plaats 
van treinen tussen beide stations.

Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal overwegen afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven 
met gele borden. 

Overweg Wanneer?
Noarderein, Tytsjerk ongeveer 6 keer 15 minuten op zondag 12 en

maandag 13 juli voor laden en lossen materiaal
Slachtedyk, Hurdegaryp van 26 juni, 07.00 uur t/m 29 juli, 15.00 uur
Priesterakker, Feanwâlden van 10 juli, 07.00 tot 14 juli, 23.00 uur
Súderwei, Feanwâlden van 11 juli, 20.00 uur tot 16 juli, 05.00 uur
Wegvak Mûnestrjitte, Feanwâlden van 14 juli, 07.00 uur tot 15 juli, 15.00 uur
Stasjonstrjitte, De Westereen van 10 juli, 23.00 uur tot 16 juli, 07.00 uur
Bounswei, Kollumerzwaag van 10 juli, 23.00 uur tot 16 juli, 05.00 uur
Egypte, Buitenpost van 10 juli, 23.00 uur tot 16 juli, 05.00 uur

 
De overwegen zijn gesloten voor al het verkeer. Bij de Súderwerwei Feanwâlden worden fietsers en voetgan-
gers van 11 juli tot 14 juli tussen 07:00 – 22:00 uur per busje naar de overzijde gebracht. Daarna kunnen zij 
weer gebruikmaken van de overgang Priesterakker. De aannemer richt ook verschillende depots in waar mate-
riaal aan- en afgevoerd wordt met vrachtwagens. De Iisbaanstrjitte in Feanwâlden wordt hiervoor afgesloten.

WERKZAAMHEDEN AAN HET SPOOR


