
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  5 augustus 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 evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n  Damwâld
• op de Koarndyk, het organiseren van 

Grasbaanrace Damwâld op 14 augustus 
2020 van13.00 uur tot 17.00 uur en op 15 
augustus 2020 van 11.00 uur tot 18.00 uur 
(besluit is verzonden op 31 juli 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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Westereen
• Ferlinge Stasjonsstrjitte 1 e, het 

plaatsen van een Geldmaat (aanvraag is 
ontvangen op 27 juli 2020).

• Aan De Tuorrebout, het bouwen van een 
woning (aanvraag is ontvangen op 27 
juli 2020).

n  Feanwâlden
• nabij De Hoek 5, het kappen van bomen 

(aanvraag is ontvangen op 25 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  De Falom
• Mûnewei 23 a, het bouwen van een 

garage met veranda.

n  Broeksterwâld
• langs de centrale as ter hoogte van 

Broeksterwâld, het plaatsen van een 
reclamemast.

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

Geweigerde omgevingsvergunning
n  Driezum
• Eastwâld 8, het vervangen van een 

loods (besluit is verzonden op 28 juli 
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  De Westereen
• Lange Reed 11, het realiseren van een 

schuur (besluit is verzonden op 28 juli 
2020).

• Ferlinge Stasjonsstrjitte 1 e, het plaatsen 
van een Geldmaat (besluit is verzonden 
op 30 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.

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

Ontvangen aanvragen exploitatiever-
gunning 
n  Damwâld
• Badhúswei 26, het uitvoeren van een 

sportcafé (aanvraag is ontvangen op 28 
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 exploitatievergunning.

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  De Westereen
• Lange Reed 14, het organiseren van 

een pony- en paardenmarkt op elke 3de 
vrijdagmiddag en -avond van de maand 
(aanvraag is ontvangen op 28 juli 2020).

n  Driesum/Wâlterswâld
• In het bos en daarbuiten, het 

organiseren van Lampex Dantumadiel 
op 26 september 2020 (aanvraag is 
ontvangen op 28 juli 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 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 bereik-
baar van 8.00 tot 20.00 uur. Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website 
en social media.

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Op donderdag 13 augustus 2020, om 17.15 uur, komt  de Algemene kamer 
van de advies-commissie bezwaarschriften bij elkaar. De te behandelen 
bezwaarschriften vindt u op: dantumadiel.frl/adviescommissie-voor-bezwaar-
schriften. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met team Juri-
dyske 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 via bovenstaand telefoonnummer t.a.v. team Juridyske saken.

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN DANTUMADIEL

Wij zijn een groep  jongens in de leeftijd van 15-18 
jaar uit de gemeente Dantumadiel. Onze grootste 
hobby is het crossen op crossmotors en we doen 
vaak mee aan wedstrijden. Hiervoor willen wij 
natuurlijk graag oefenen, maar hebben momenteel 
geen plek waar wij dit kunnen doen! Daarom zijn 
wij, met ondersteuning van de gemeente Dantuma-
diel en het jongerenwerk van Welzijn het Bolwerk, 
hard opzoek naar een veld waar we op mogen 
crossen. 

We zoeken een vlak terrein met een afmeting van minimaal 200 x 100 meter. 
De grond mag modder of gras zijn. Regio Dantumadiel en omgeving. Het is 
daarbij helemaal niet onze bedoeling om iemand tot last te zijn. Vandaar dat 
we het belangrijk vinden om in de locatie rekening te houden met evt. geluids-
overlast e.d. 

Is er iemand die een terrein weet of heeft, die ons kan helpen? 
We horen het heel graag! Uiteraard zijn wij bereid om hiervoor iets terug te 
doen, want voor wat hoort wat! Kunt u ons verder helpen? Dan kunt u contact 
opnemen met Ramona Diks, jongerenwerker van Welzijn het Bolwerk: 
r.diks@het-bolwerk.eu.


