
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  26 augustus 2020

Verleende vergunningen wegafsluiting
n  Feanwâlden
• Suderwei, het tijdelijk afsluiten van de 

(over)weg van 5 september 2020 vanaf 
0.00 uur tot en met 7 september 2020 
5.00 uur (besluit is verzonden op 17 
augustus 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  Broeksterwâld
• Haadwei 34, het vergroten van de 

bestaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 13 augustus 2020).

n  Damwâld
• Hoeksterloane 34, het realiseren van 

een nieuwbouw ligboxenstal (aanvraag 
is ontvangen op 27 juli 2020).

• Nijewei 1, het pand brandveilig in 
gebruik nemen (aanvraag is ontvangen 
op 14 augustus 2020).

• Camstrastrjitte 54, het plaatsen van een 
tuinhuisje (aanvraag is ontvangen op  
14 augustus 2020).

n  Feanwâlden
• aan De Hoek, ter hoogte van het spoor, 

het kappen van een overhangende 
eikenboom (aanvraag is ontvangen op 
13 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.

Geweigerde omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 116, het vervangen van de 

bestaande overkapping (besluit is 
verzonden op 20 augustus 2020).

n  Feanwâlden
• De Wâl 5, het bouwen van een tuinhuis 

(besluit is verzonden op 19 augustus 
2020).

De dag na verzending liggen de weige-
ringen zes weken op het gemeentehuis 
in Damwâld ter inzage (op afspraak). 
Gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n  Feanwâlden
• De Wâl 17, het renoveren van het 

voorhuis (besluit is verzonden op  
17 augustus 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.

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

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 vierde kwartaal van dit jaar (oktober tot en met december) gaan de colle-
geleden 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.

NIEUW SYSTEEM VOOR STRAATVERLICHTING
De straatverlichting in onze gemeente krijgt, net als in andere Friese gemeentes, 
een nieuw besturingssysteem. De komende maanden test netbeheerder Liander 
dit nieuwe systeem. Het nieuwe digitale systeem biedt ons meer mogelijkheden. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld zelf flexibel de straatverlichting in een straat eerder 
aan- of later uitzetten. Tijdens deze testperiode kan het zijn dat de straatverlich-
ting op sommige plekken overdag brandt.

Ziet u overdag ergens brandende straatverlichting? Geef dit dan zo snel mogelijk 
aan ons door via (0519) 29 88 88, via WhatsApp (06) 120 830 46. Op die manier 
kan Liander dit nieuwe systeem sneller overal in onze gemeente toepassen.

Voorgenomen nieuw bestemmingsplan 
‘Mûnetilleterrein Damwâld’
De gemeente is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan 
‘Mûnetilleterrein Damwâld’. Dit betreft het onbebouwde terrein tussen de Foarwei 
en de Mûnewei, zuidelijk van Bakkerij Van Eck die gevestigd is aan de Foarwei 96 
te Damwâld. 

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Mûnetilleterrein Damwâld’ heeft betrekking op de 
bouw van vijf vrijstaande woningen, een appartementengebouw voor acht wonin-
gen al dan niet in combinatie met verzorging en/of verpleging en een gebouw voor 
maatschappelijke voorzieningen. De grenswaarde voor geluid van het wegverkeer 
van de Foarwei wordt bij het voorgestane nieuwbouwplan op enkele plekken over-
schreden zodat een besluit hogere grenswaarde vereist is. 

Op dit moment kunt u het nieuwe bestemmingsplan nog niet bekijken en kunt u 
ook nog niet reageren op het plan. Binnenkort zal het ontwerp van het bestem-
mingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage worden gelegd. 
Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. Wij maken binnenkort bekend 
wanneer en op welke manier u kunt reageren.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte (0519) 29 88 88.

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.



Vaststelling Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020 

De burgemeester (afzonderlijk) en het college van burgemeester en wethouders 
hebben op 7 juli 2020 de Beleidslijn toepassing Wet Bibob Dantumadiel 2020 (Wet 
Bibob) vastgesteld. De Bibob-beleidslijn treedt in werking op de eerst volgende dag 
na deze bekendmaking.

Dit Bibob-beleid is gebaseerd op de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet regelt hoe de overheid kan 
voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten faciliteert door middel van het ver-
lenen van diverse soorten vergunningen, het verlenen van subsidies, het aangaan 
van vastgoedtransacties of bij aanbestedingen voor de sectoren bouw, milieu en 
ICT. Op basis van deze wet mag de gemeente de integriteit (goede bedoelingen) 
van vergunning aanvragers, ondernemers, projectontwikkelaars, aanvragers van 
subsidie onderzoeken. Als uit onderzoek blijkt dat één en ander wordt misbruikt 
voor criminele activiteiten, dan kan de gemeente de aangevraagde vergunning of 
subsidie en aanbestedingen weigeren of intrekken c.q. opzeggen dan wel afzien 
van de vastgoedtransactie.

Met dit beleid wil het gemeentebestuur aan inwoners en ondernemers duidelijk-
heid bieden in welke gevallen een vergunningaanvraag, vastgoedtransactie etc. 
aan een Bibob-onderzoek kan worden onderworpen en wat dit onderzoek inhoudt. 
De betrokken (rechts-)persoon (bijv. de aanvrager van een exploitatievergunning) 
sturen we hiervoor een vragenformulier. Dit formulier, samen met de andere ge-
vraagde stukken, moet bij de vergunningaanvraag worden gevoegd. Dan pas is de 
vergunningaanvraag compleet genoeg om het door de gemeente te laten behan-
delen. Bij een beoogde gunning na aanbesteding of een vastgoedtransactie kan er 
vooraf een toetsing aan de Wet Bibob plaatsvinden.

Wilt u de Bibob-beleidslijn inzien dan kunt u contact opnemen met team Feiligens 
via veiligheid@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via (0519) 29 88 88. Tegen het 
vastgestelde Bibob-beleid staat geen bezwaar of beroep open.

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.
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