
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  29 juli 2020

met toepassing van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Belangheb-
benden kunnen binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een beroepschrift tegen het besluit indienen 
bij de rechtbank Noord-Nederland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

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
• Yndyksloane 2, het dempen van de 

sloot achter de woning (aanvraag is 
ontvangen op 16 juli 2020).

n  De Westereen
• Conradistrjitte 1, het verbouwen van de 

garage (aanvraag is ontvangen op 21 
juli 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.

Verlengen beslistermijn omgevings-
vergunning
n  Feanwâlden
•	 aan	het	fietspad	tussen	De	Hoek	5	en	
De	Hoek	7,	het	aanleggen	van	twee	
ontsluitingsdammen/uitwegen.

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van zes weken.

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Skutterswei 24, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 21 juli 
2020).

• Skutterswei 26, het bouwen van een 
woning (besluit is verzonden op 21 juli 
2020).

n  De Westereen
• Westein 24, het plaatsen van een 

dakkapel (besluit is verzonden op 22 juli 
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.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Damwâld
• Badhúswei 31, 31c en 31d, het 

brandveilig gebruik van de Campus 
(besluit is verzonden op 28 juli 2020).

Het	besluit	ligt	met	ingang	van	donderdag	
30 juli 2020 zes weken op het gemeente-
huis te Damwâld ter inzage (op afspraak). 
Het	besluit	is/De	besluiten	zijn	voorbereid	

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

OMGEVINGSVERGUNNING DE WÂL 1A FEANWÂLDEN

Omgevingsvergunning voor het vergroten van de melkveestal, het kappen/
rooien van houtopstanden, het verwijderen van een houtsingel en het dempen 
en aanpassen van sloten op de percelen kadastraal bekend VWD01 K 156 en 
155 en plaatselijk bekend als De Wâl 1 a te Feanwâlden is verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben op 7 juli 
2020 een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de melkvee-
stal, het kappen/rooien van houtopstanden, het verwijderen van een houtsingel 
en het dempen en aanpassen van sloten op de percelen kadastraal bekend 
VWD01 K 156 en 155 en plaatselijk bekend als De Wâl 1 a te Feanwâlden (NL.
IMRO.1891.Fwdewal1aPA-VA01).

Het	plan	is	gewijzigd	ten	opzichte	van	het	ontwerp.	De	wijziging	heeft	betrek-
king op het verminderen van de veebezetting, het toepassen van een ander 
stalsysteem en het vervallen van de aanvraag voor de activiteit milieu. Dit heeft 
geleid tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Daarnaast is het 
ontwerpbesluit aangepast naar aanleiding van uitspraken die door de recht-
bank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn gedaan 
over dit plan.  

De vergunning inzien
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 
2020 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de 
Hynsteblom	4	te	Damwâld.	Vanwege	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 de vergunning met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.
U kunt de omgevingsvergunning en de Ruimtelijke Onderbouwing ook digitaal 
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroepsmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u 
in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:
1. u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit;
2. u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een ziens-

wijze in te dienen; 
3. het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, 

voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen. 
Het	beroepschrift	moet	u	binnen	zes	weken	vanaf	de	dag	na	de	terinzageleg-
ging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw beroepschrift ook 
digitaal indienen.
Dit	kan	via	de	website:	mijn.rechtspraak.nl/bestuursrecht.	Hiervoor	hebt	u	uw	
DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aan-
vragen. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen 
om	een	voorlopige	voorziening.	Zo	n	verzoek	moet	worden	opgestuurd	naar	de	
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de 
website: mijn.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code 
nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

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.

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

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘DAMWÂLD-KOM’

Met ingang van 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 ligt het bovenge-
noemde ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan in die periode 
het ontwerp bestemmingsplan inzien via www.dantumadiel.frl onder Bouwen 
en Wonen – Bestemmingsplannen - Plannen in Dantumadiel ter inzage of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl  met IMRO-code:  
NL.IMRO.1891.BpDamwald-ON01. 

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/haar zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de 
hierboven genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan de 
gemeenteraad van Dantumadiel, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via 
(0519) 29 88 88 waarbij u vraagt naar de behandeld ambtenaar. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan willen wij het aantal 
bezoeken aan het gemeentehuis beperken. Daarom is het op dit moment niet 
mogelijk	om	het	ontwerpbestemmingsplan	in	het	gemeentehuis	aan	de	Hynste-
blom 4 te Damwâld in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk het plan digi-
taal in te zien. Als dit geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente 
Dantumadiel en vragen naar team Romte via (0519) 29 88 88. Er wordt dan in 
overleg met u naar een oplossing gezocht. 


