
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  9 september 2020

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Westereen
• aan de Tourrebout, het realiseren van 

een nieuwbouw woning (aanvraag is 
ontvangen op 28 augustus 2020).

• Noarder Stasjonsstrjitte 25, het bouwen 
van een garage (aanvraag is ontvangen 
op 2 september 2020).

n  Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 18, het 

plaatsen van een dakkapel (aanvraag is 
ontvangen op 27 augustus 2020).

• Feitensloane 38, het uitbreiden van 
de bestaande woning (aanvraag is 
ontvangen op 28 augustus 2020).

• De Swette 3c, het vestigen van een 
rubberverwerkingsbedrijf (aanvraag is 
ontvangen op 28 augustus 2020).

• Oastein 17, het verplaatsen van de oprit 
(aanvraag is ontvangen op 1 september 
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  Broeksterwâld
• Auke Jansstrjitte 31, het bouwen van 

een schuur met overkapping (besluit is 
verzonden op 3 september 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.

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 gemeentehuis is 
alleen nog op telefonische afspraak. 
Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van 
uw komst neem dan contact op met de 
gemeente. 

 

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

‘MÛNETILLETERREIN DAMWÂLD’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Mûnetilleterrein Damwâld’ 
met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder inzien
Van donderdag 10 september tot en met woensdag 21 oktober 
2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mûnetilleterrein Dam-
wâld’ met het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaar-
de Wet geluidhinder ter inzage. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het onbebouwde ter-
rein tussen de Foarwei en de Mûnewei te Damwâld (zuidelijk 
van Bakkerij Van Eck die gevestigd is aan de Foarwei 96 te 
Damwâld). Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk 
van vijf vrijstaande woningen, een appartementengebouw voor 
acht woningen al dan niet in combinatie met verzorging en/of 
verpleging en een gebouw voor maatschappelijke voorzienin-
gen. 

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde inzien 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde worden digitaal ter inzage gelegd. Om de ver-
spreiding van het coronavirus tegen te gaan willen wij het aan-
tal afspraken in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op 
dit moment niet mogelijk om het genoemde ontwerpbestem-
mingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde in het 
gemeentehuis in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk de 
plannen digitaal in te zien. Als dit geen optie is, kunt u contact 
opnemen met de gemeente en vragen naar team Romte via 

het telefoonnummer (0519) 29 88 88. Er zal dan in overleg met 
u naar een oplossing gezocht worden.   
U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken op www.ruimte-
lijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1891.BpDwMunetille-
ON01). Informatie over het ontwerpbestemmingsplan is ook 
te vinden op de gemeentelijke website www.dantumadiel.frl/
plannen-dantumadiel-ter-inzage. Op die site staat een directe 
link naar het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is alleen te be-
kijken op www.dantumadiel.frl/plannen-dantumadiel-ter-inzage.

Wilt u reageren?
Dit kan in de periode van donderdag 10 september tot en met 
woensdag 21 oktober 2020. U kunt uw zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van 
Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kan 
tijdens de hiervoor genoemde periode alleen door een belang-
hebbende een zienswijze worden ingediend. Uw schriftelijke 
zienswijze moet u richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Dam-
wâld.

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

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN 
OP AFSPRAAK VIA (0519) 29 88 88

Niet verder in behandeling zijnde aanvraag 
omgevingsvergunning
n  ter hoogte van Broeksterwâld
• langs de centrale as, het plaatsen van 

een reclamemast (aanvraag is buiten 
behandeling gesteld).

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 mel-
ding aan de gemeente mogen worden door-
gegeven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via (0519) 29 88 
88.

Reidflechter 3 en 3a De Westereen
Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel 
zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag 
om omgevingsvergunning voor de activiteiten “strijd regels 
ruimtelijke ordening”, “bouwen van een bouwwerk” en uitrit 
aanleggen of veranderen” ten behoeve van het bouwen van 
een bedrijfsloods met een bedrijfswoning op het perceel Reid-
flechter 3 en 3a De Westereen.

Terinzagelegging
De ontwerp omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, 
ligt met ingang van donderdag 10 september 2020 voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
aan de Hynsteblom 4 te Damwâld.  

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet raad-
plegen op https://www.dantumadiel.frl/plannen-dantumadiel-
ter-inzage.

Zienswijze
Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder 
een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, 
Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Mondelinge zienswijzen kun-
nen naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningfer-
liening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoonnummer (0519) 
29 88 88. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het 
gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.

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.



CONCEPT WOONVISIE 2020-2025 
TER INZAGE 

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwo-
ners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 
2020-2025. De woonvisie vormt de basis voor het woon-
beleid 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 schriftelijk (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 decem-
ber) gaan de collegeleden en een aantal medewerkers graag 
met u in gesprek over de woonvisie, het woonprogramma en 
de uitkomsten van een eerdere enquête over wonen. Meer in-
formatie volgt via deze krant en de website van de gemeente.


