
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  12 augustus 2020

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n  Damwâld
• Halewei (noord 1 t/m 20), het organiseren 

van een spel- en ontmoetingsdag op 26 
september 2020 (aanvraag is ontvangen 
op 3 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.

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  Rinsumageast
•	 Heechfinne	1	a,	het	omzetten	

van een nertsenhouderij in een 
melkgeitenhouderij (aanvraag is 
ontvangen op 4 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 of gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  Feanwâlden
• tussen De Hoek 5 en De Hoek 7, 

het kappen van 4 bomen (besluit is 
verzonden op 7 augustus 2020).

• tussen De Hoek 5 en De Hoek 7, het 
aanleggen van 2 ontsluitingsdammen 
(besluit is verzonden op 7 augustus 
2020).

n  Rinsumageast
• Rjochthússtrjitte 29, het verbouwen van 

de woning (besluit is verzonden op  
7 augustus 2020).

Rectif icatie:
In de publicatie van 5 augustus 2020 
is onderstaande besluit onjuist gepubli-
ceerd, hierbij de juiste tekst:

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

loods (besluit is verzonden op 28 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. 

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.

WERKZAAMHEDEN IN FEANWÂLDEN

Vanaf 17 augustus (week 34) start de aannemer met de volgende fase binnen 
het project Kansen in Kernen Feanwâlden. Dit betekent dat de Stinswei ter 
hoogte van de Juliusstrjitte volledig wordt afgesloten. De bestaande Rûnwei 
(zuidelijke rijbaan) blijft in gebruik. Feanwâlden is bereikbaar via de noordkant 
(Oastein). Het Talma Hûs is bereikbaar via de Spoarloane. Volg de gele borden 
voor de omleidingsroute.
Deze werkzaamheden van deze fase duren tot en met 13 november (week 46). 

Bussen
Buslijn 55 rijdt een andere route. Kijk voor een actueel overzicht van de dienst-
regeling op 9292.nl.

CONCEPT WOONVISIE 2020-2025 
TER INZAGE 

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en 
belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. De woonvisie vormt de 
basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar 
de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. De woonvisie gaat 
niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, 
duurzaamheid en voorzieningen. Ook wordt het gebruikt voor het maken van 
prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie 
op voor de Omgevingsvisie. Van 18 augustus tot en met 28 september 2020 ligt 
het concept Woonvisie 2020-2025 digitaal ter inzage. Alle stukken vindt u op: 
www.dantumadiel.frl/wonen

Reageren?
Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op het plan. Dat kan schrifte-
lijk (Postbus 22, 9104 ZG Damwâld) of via e-mail info@dantumadiel.frl (t.a.v. het 
college van burgemeester en wethouders gemeente Dantumadiel).

Samen aan de slag. Sko ris oan!
In het 4e kwartaal van dit jaar (oktober tot en met december) gaan de collegele-
den en een aantal medewerkers graag met u in gesprek over de woonvisie, het 
woonprogramma en de uitkomsten van een eerdere enquête over wonen. Meer 
informatie volgt via deze krant en de website van de gemeente.

Te koop:  
Voormalige basisschool CBS De Bron  
Wygermartensstrjitte 20-22 te Damwâld
Gemeente Dantumadiel is op zoek naar ondernemende mensen die een goede in-
vulling kunnen geven aan het voormalige schoolgebouw van CBS de Bron te 
Damwâld. Het pand is gebouwd in 1977 en heeft een bebouwd oppervlakte van 
ongeveer 1.135 m2. 

De huidige bestemming is ‘maatschappelijke doeleinden’. De gemeente staat ook 
open voor een ander plan. Om dit mogelijk te kunnen maken moet er wel een 
afzonderlijke procedure gevolg worden. 

Interesse? Meld u aan voor de kijkdag. 
Het is mogelijk om het gebouw van binnen en buiten te bezichtigen op zaterdag 
22 augustus 2020. Vanwege de coronamaatregelen dient u zich vóór 21 augustus 
2020 aan te melden, per e-mail: grondzaken@noardeast-fryslan.nl. Zet in het bericht 
ook uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. We nemen 
vervolgens contact met u op om een tijdstip af te spreken. 

Ga voor meer informatie naar: www.dantumadiel.frl/vastgoed


