
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  16 september 2020

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Broekpôlen 3, het dempen van de sloot 

en aanleggen van een inrit (aanvraag is 
ontvangen op 9 september 2020).

n  De Westereen
• De Gentiaan 43, het realiseren van 

een schuur door verlenging van de 
overkapping (aanvraag is ontvangen op 
7 september 2020).

n  Driezum
• Van Sytzamawei 33, het bouwen van 

een schuur (aanvraag is ontvangen op 4 
september 2020).

n  Feanwâlden
• De Iken 79, het vervangen van de 

walbeschoeiing (aanvraag is ontvangen 
op 6 september 2020).

• Aan de Mûnestrjitte, het aanleggen van 
een inrit (aanvraag is ontvangen op 9 
september 2020).

n  Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 16, het oprichten van 

een jongveestal (aanvraag is ontvangen 
op 4 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.

Opschorten beslistermijn omgevings-
vergunning
n  De Falom
• Mûnewei 23a, het bouwen van een 

garage met veranda.
 

Er is besloten voor de bovengenoemde 
aanvraag de beslistermijn op te schorten 
met een termijn van acht weken.

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

(besluit is verzonden op 9 september 
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
• aan de Djipswâl, het kappen van diverse 

bomen (besluit is verzonden op 7 
september 2020).

• Tolwei 57, het bouwen van een woning 
(besluit is verzonden op 10 september 
2020).

n  Feanwâlden
• Suvelstrjitte 2b, het uitbreiden van het 

bedrijfsgebouw (besluit is verzonden op 
8 september 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  Broeksterwâld
• Kavelwei 13a, het brandveilig gebruik 

van het gebouw (deel kinderdagverblijf) 
(besluit is verzonden op 16 september 
2020).

Het besluit ligt met ingang van donderdag 
17 september 2020 zes weken op het 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

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

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

gemeentehuis te Damwâld ter inzage (op 
afspraak). Het besluit is voorbereid met 
toepassing van afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht. Belanghebben-
den kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een beroepschrift tegen het besluit indie-
nen bij de rechtbank Noord-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  Driezum
• Kolkensloane 12, het bouwen van een 

woonhuis (aanvraag is ingetrokken).

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

Verleende evenementenvergunning
n  Driezum
• in het bos en bij de bulten, het 

organiseren van Lampex Dantumadiel 
2020 op 26 september 2020 (besluit is 
verzonden op 8 september 2020).

n  De Westereen
• Lange Reed 14, het organiseren 

van een pony- en paardenmarkt en 
aanverwante goederenmarkt op elke 
derde vrijdagmiddag en -avond van de 
maand vanaf september 2020 tot en 

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.

 FEESTEN OF CARBIDSCHIETEN  
BIJ JAARWISSELING?
GEEF DIT AAN VÓÓR 7 OKTOBER 2020!
Het afschieten van carbid of het organiseren 
van een feest tijdens de jaarwisseling, wordt 
dit jaar wel een uitdaging. Dit komt door 
corona.  

Samen moeten we dat toch voor elkaar kunnen krijgen? Als de landelijke en 
provinciale richtlijnen het toestaan, gaan we er voor! Daarom beginnen we 
vroeg met de voorbereidingen van de jaarwisseling. Daar hebben we de hulp 
van onze inwoners bij nodig. Wilt u met ons meedenken? Want hoe maak je het 
feest en het carbidschieten coronaproof? 
 
Subsidieregeling
Er is ook een wijziging in de subsidieregeling. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.

Wat moet u nu al doen?
Geef vóór 7 oktober 2020 aan of jullie van plan zijn om met de jaarwisseling 
een feest te organiseren of carbid te gaan schieten. Dat is eerst het 
belangrijkste. Aanmelden kan via www. www.dantumadiel.frl/jaarwisseling. Ook 
als je het nog niet zeker weet, maar wel een vermoeden hebt, geef dit door.

Na 9 oktober nemen wij contact op en informeren wij jullie over de 
vervolgprocedure. Zo wordt er bijvoorbeeld een online bijeenkomst 
georganiseerd, waar vragen gesteld kunnen worden.  Deze avond is gepland 
op 20 oktober. 

Kijk voor meer informatie op www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.

 CLIËNT ERVARINGSONDERZOEKEN
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben over 2019 weer 
cliënt ervaringsonderzoeken laten uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen op www.noordoosthelpt.nl  
onder het kopje nieuws. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor het 
verbeteren van het beleid en dienstverlening aan onze inwoners. 

Binnenkort starten de onderzoeken over de ervaringen vanaf januari 2020. De 
onderzoeken zijn gericht op de ervaringen van cliënten.

met april 2021 (besluit is verzonden op 10 
september 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Gedu-
rende deze termijn kunnen belanghebben-
den 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.


