
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  16 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  Broeksterwâld
• Pieter Durksstrjitte 14, het realiseren 

van een kleinschalige keukenshowroom 
(aanvraag is ontvangen op 6 februari 
2022).

n  De Westereen
• Brongersmastrjitte 11, het vergroten 

van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 4 februari 2022).

n  Diverse locaties in Damwâld,  
   De Westereen en Feanwâlden 
• het kappen van bomen (aanvraag is 

ontvangen op 3 februari 2022).

n  Driezum
• rondom Van Sytzamawei 26, het 

kappen van bomen (aanvraag is 
ontvangen op 31 januari 2022). 

RECTIFICATIE
In de krant van 2 februari 2022 stond 
navolgende tekst vermeldt:
n  Feanwâlden
• De Wâl 1, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (aanvraag is ontvangen op 
20 januari 2022).

Dat was echter niet juist en had als volgt 
moeten worden gepubliceerd:
n  Feanwâlden
• De Wâl 1 a, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (aanvraag is ontvangen op 
20 januari 2022).

n  Rinsumageast
• Van Aylvawei 40, het verbouwen 

en uitbreiden van het bestaande 
kantoorpand (aanvraag is ontvangen 
op 4 februari 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
• aan de Westerloane 8, het bouwen 

van een vrijstaande woning (besluit is 
verzonden op 10 februari 2022).

n  Damwâld
• Lytse Loane 1, het (tijdelijk) afwijken 

van het bestemmingsplan (besluit is 
verzonden op 8 februari 2022).

• Haadwei 7, het dempen van 10 meter 
sloot, voorzien van een duiker, om de 
oprit te verbreden (besluit is verzonden 
op 9 februari 2022).

• Doniawei 125, het verbouwen van de 
bestaande schuur (besluit is verzonden 
op 9 februari 2022).

n  De Westereen
• De Tuorrebout 18, het bouwen van 

een vrijstaande woning (besluit is 
verzonden op 9 februari 2022).

n  Falom
• Hegewâl 21,het realiseren van een Bed 

en Breakfast in een bestaand tuinhuis 
(besluit is verzonden op 9 februari 
2022).

n  Feanwâlden
• nabij de Rûnwei, het aanleggen van 

een uitweg (besluit is verzonden op  
7 februari 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.dantuma-
diel.frl.

Verkeersbesluit gehandicapten parkeer-
plaats
n  Damwâld
• Nabij Nij Tjaerda 13, het aanwijzen 

van een gehandicaptenparkeerplaats 
(besluit is verzonden op 10 februari 
2022).

n  De Westereen
• aan de Spjochtstrjitte, ter hoogte van 

nummer 15, het aanwijzen van een 
gehandicaptenparkeerplaats (besluit is 
verzonden op 10 februari 2022).

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

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n  Damwâld
• op het parkeerterrein aan de Lytse 

Loane, het organiseren van een 
Lunapark van 6 tot en met 9 april 2022 
(aanvraag is ontvangen op 1 februari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• Stasjonswei 2 a, het organiseren van 

'Us Merk' op 9 juli 2022 van 13.30 tot 
17.00 uur (besluit is verzonden op  
7 februari 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.

(*) 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

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.

17 FEBRUARI START WERKZAAMHEDEN 
TSJERKESTRJITTE DE WESTEREEN

Vanaf donderdag 17 februari zijn er werkzaamheden aan de Tsjerkestrjitte in  
De Westereen. De Tsjerkestrjitte krijgt een nieuwe inrichting, met enkele snel-
heidsremmende maatregelen en meer groen. Dit om het vracht- en grote bestem-
mingsverkeer uit de straat te weren. Dit verkeer kan via de rondweg het centrum 
van het dorp bereiken.

WMR Rinsumageast voert de werkzaamheden uit. Dit duurt ongeveer 3 tot 4 
maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Al het verkeer wordt omge-
leid via de oostelijk rondweg (de Oasterwei). Volg de borden voor de omleidings-
route.

De Tsjerkestrjitte is voor de zomer klaar. 



TERINZAGELEGGING ONTWERP- 
BESTEMMINGSPLAN ‘FOGELSANG 75 a 
DE WESTEREEN’ De gemeenteraad heeft afgelopen november tijdens de bespreking 

van de begroting voor 2022 besloten om extra geld beschikbaar te 
stellen voor burgerparticipatie projecten.

It is oan jo is de naam van het fonds dat ter beschikking staat voor 
initiatieven en ideeën uit de samenleving om de leefbaarheid te ver-
sterken. Maar vooral ook voor ideeën die inwoners zelf erg belangrijk 
vinden en daar een actieve rol in willen spelen om dit te realiseren.

Door een bijdrage uit het It is oan jo fonds heeft men mogelijkheden om succesvol een 
beroep te doen op andere fondsen om de financiering rond te krijgen voor deze plannen. 
Op deze manier kan men wensen realiseren die het leven en wonen in onze mienskip aan-
genamer maken. Ook kunt u alvast een kijkje nemen op de gemeentesite onder eenmalige 
subsidie aanvragen en de 'fondsenlijst'.

Ik roep u op om eens na te denken wat u als bewoners, jonge ouders en vitale ouderen 
belangrijk vindt om in uw dorp aan te pakken of te realiseren wat de leefbaarheid en het 
plezierig wonen kan versterken. 

Er is dit jaar € 41.000,- beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven. Er zijn twee momenten 
in het jaar dat u de plannen kunt indienen. De eerste tender (indieningstermijn) loopt van 
1 januari tot 1 april. De tweede tender is opengesteld van 1 juni tot 1 september. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze dorpencoördinator Maaike de 
Boer. Zij is bereikbaar via m.deboer@dantumadiel.frl.  

Laat ons weten wat uw plannen zijn!

Klaas Agricola, 
Burgemeester

EEN GOED IDEE? HET IS OAN JO!

Bij de gemeente Dantumadiel is een aanvraag ingediend om op 
het perceel tussen de Fogelsang 75 en 77 in De Westereen een 
nieuwe woning te realiseren. De realisatie van de woning is op 
basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Burge-
meester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben 
besloten medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van 
de woning. Een nieuw bestemmingsplan vormt het juridisch-pla-
nologische kader waarbinnen de te bouwen woning mogelijk is.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
Vanaf donderdag 17 februari tot vrijdag 1 april 2022 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Fogelsang 75 a De Westereen’ voor 
iedereen gedurende zes weken ter inzage. Het is mogelijk om 
het ontwerpbestemmingsplan in te zien op het gemeente-
huis in Damwâld (op afspraak). U kunt het bestemmingsplan 
ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code 
NL.IMRO.1891.BpWeFogelsang75a-ONO1.  

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot vrijdag 1 april 2022 schriftelijk indienen 
bij de gemeenteraad, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Ook kunt 
u mondeling reageren. Voor een mondelinge reactie kunt u een 
afspraak maken met het team Romte. 

Bij eventuele vragen horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte, telefoon: 
(0519) 29 88 88.

Wil jij liever gister dan vandaag mensen met financiële problemen helpen? En weet je uit 
ervaring hoe het is om langere tijd rond te moeten komen met weinig geld? Dan zijn we op 
zoek naar jou! We hebben een vacature voor een minimacoach. Solliciteren kan tot 
28 februari.

Lees de volledige vacaturetekst op www.dantumadiel.frl/vacature-minimacoach.

VACATURE MIMIMACOACH

16 februari 2022


