
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  2 februari 2022

Vergunningen
 

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning 
n  Feanwâlden
• De Wâl 1, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (aanvraag is ontvangen op 
20 januari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Broeksterwâld
• Tienewei 20, het vergroten van de 

woning (besluit is verzonden op 26 
januari 2022).

n  Driezum
• Foarwei 46, het vergroten van de 

woning (besluit is verzonden op  
24 januari 2022).

n  Feanwâlden
• Kûkhernewei 9 a, het vervangen van 

de bestaande bedrijfsruimte voor een 
opslagloods (besluit is verzonden op  
24 januari 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen 
worden teruggedraaid, dan kunt u de 
rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen, vragen de start van de acti-
viteiten tegen te houden voordat de ge-
meente een besluit heeft genomen over 
uw bezwaar. Dit heet het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening. Dit kan schriftelijk of online via 
de website van de rechtbank. Voor meer 
informatie kunt u de rechtbank bellen. 
Dit kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33. U moet voor het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
een bedrag aan de rechtbank betalen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.noardeast-
fryslan.nl.

Verleende geluidsontheffing
n  Feanwâlden en De Westereen
• het werken buiten kantoortijden en 

voor geluids- en omgevingshinder met 
betrekking tot werkzaamheden aan het 
spoor in de periode van 11 maart 2022 
23.00 uur tot en met 14 maart 2022 
7.00 uur (ontheffing is verzonden op 21 
januari 2022).

Verleende exploitatievergunning
n  Damwâld
• Haadwei 42, het exploiteren van een 

horecabedrijf (besluit is verzonden op 
25 januari 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

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 vergunnin-
gen via (0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  Driezum
• Achterwei 13, een overkapping bouwen 

tegen een bestaande loods.

(*) Als de vergunning wordt verleend pu-
bliceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documen-
ten met informatie over de vergunning 
bekijken (op afspraak) en hierop reage-
ren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u 
vragen over de aanvraag van de vergun-
ning dan kunt u nu alvast de aanvraag 
bekijken (op afspraak) en hierover vragen 
stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten we-
ten dat u het niet eens bent met de ver-
gunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt 
bezwaar maken als de vergunning tegen 
uw belangen ingaat. In deze periode kunt 
u ook de documenten met informatie 
over de vergunning in het gemeentehuis 
bekijken (op afspraak). Bezoek voor de 
openingstijden en het adres van het ge-
meentehuis de website van de gemeen-
te. Voor informatie over het bekijken van 
de documenten of andere vragen kunt u 
ook bellen. Dit kan via het telefoonnum-
mer (0519) 29 88 88.

CONTACT

Postbus 22, 9104 ZG 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) 120 830 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 afspraak mogelijk. 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 1 a  
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 WEBSITE
OF VIA (0519) 29 88 88

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De voorzitter van het centraal stembureau maakt volgens artikel I 2 van het 
Kiesbesluit het volgende bekend: Op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur zal in 
een openbare zitting een beslissing genomen worden over:

• of de ingeleverde kandidatenlijsten geldig zijn;
• of de kandidaten op de lijst mogen staan;
• of de naam van de politiek partij boven de lijst mag staan;
• welk nummer de lijst krijgt. 

De vergadering is live te volgen via: https://dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.

Voor meer informatie over de kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met de 
werkgroep verkiezingen via verkiezingen@dantumadiel.frl. Voor meer informatie 
over de livestream kunt u contact opnemen met de griffie Dantumadiel via 
griffy@dantumadiel.frl.

ZITTING OVER BESLISSING GELDIGHEID 
KANDIDATENLIJSTEN EN NUMMERINGOp donderdag 10 februari om 15.15 uur, komt de Algemene kamer van de 

adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behan-
delen bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl/adviescommissie-bezwaarschriften-dantumadiel. 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Dantumadiel, 
team Juridyske saken (0519) 29 88 88. 

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 

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 08.00 tot 20.00 uur.  

Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.


