Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
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 Damwâld
• aan De Halewei, het plaatsen van een
zwaluwtil in het hertenkamp Dr.
J. Botkepark (aanvraag is ontvangen
op 31 maart 2022).
n De Westereen
• Foarstrjitte 32, het bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 29
maart 2022).
• Sânpaad perceel tussen nummer
3 a en 5, het bouwen van een woning
(aanvraag is ontvangen op 31 maart
2022).
n Driezum
• Ophuystrawei 11, het uitbreiden van de
woning (aanvraag is ontvangen op 30
maart 2022).
n Feanwâlden
• perceel tegenover Bûtefjild 44, het
plaatsen van een tijdelijke schuilschuur
(aanvraag is ontvangen op 29 maart
2022).

activiteiten tegen te houden voordat de
gemeente een besluit heeft genomen
over uw bezwaar. Dit heet het indienen
van een verzoek om een voorlopige voorziening. 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 welstandscommissie. Meer informatie en de
agenda is te vinden op
www.dantumadiel.frl.
Verkeersbesluit gehandicapten
parkeerplaats
n Feanwâlden
• nabij de Tj. Postmastraat, het
aanvragen van een parkeerplaats
gehandicapten (besluit is verzonden op
11 april 2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)
Ontvangen aanvraag exploitatievergun
ning
n Damwâld
• Foarwei 25, het overnemen van een
bestaande lunchroom/eetcafé, het
wijzigen van de openingstijden en KvK
nummer (aanvraag is ontvangen op 23
maart 2022).
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n De Westereen
• Yndustrywei 1, het in werking hebben
van een koelinstallatie (container).
De koelcontainer is inmiddels weer
verwijderd.
(*) Als de vergunning wordt verleend publiceert de gemeente een nieuw bericht.
Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning
bekijken (op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u
vragen over de aanvraag van de vergunning dan kunt u nu alvast de aanvraag
bekijken (op afspraak) en hierover vragen
stellen. Belt u hiervoor met de gemeente
via (0519) 29 88 88.
(**) U kunt de gemeente tot 6 weken
na het verzenden van het besluit laten
weten dat u het niet eens bent met de
vergunning. 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 gemeentehuis de website
van de gemeente. Voor informatie over
het bekijken van de documenten of
andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan
via (0519) 29 88 88.

CONTACT
Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
maandag t/m donderdag: 8.30-16.30 uur
vrijdag: 8.30-12.00 uur
WhatsApp: (06) 120 830 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
De gemeente Dantumadiel heeft haar
dienstverlening aangepast in verband
met het coronavirus.
GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN
OP AFSPRAAK VIA WEBSITE
OF VIA (0519) 29 88 88
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.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Damwâld Koailoane 11
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
zaterdag
9.00 - 12.30 uur
Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1 a
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur
zaterdag
9.00 - 11.00 uur
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Damwâld
• De Halewei 39, het verbouwen en
uitbreiden van de woning (besluit is
verzonden op 7 april 2022).
• Tsjerkewei 3, het verbouwen en
verduurzamen van de woning (besluit is
verzonden op 7 april 2022).
• Schwartzenbergstrjitte 20, het dempen
van een sloot en het aansluiten van een
duiker (besluit is verzonden op 7 april
2022).
n De Westereen
• Westein 2, het vergroten van de garage
(besluit is verzonden op 4 april 2022).
• Ljurkstrjitte 63, het plaatsen van
handelsreclame aan de gevel (besluit is
verzonden op 4 april 2022).
• Ferbiningspaad 1 a, het bouwen van
een woning (besluit is verzonden op 5
april 2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)
Wilt u de start van de activiteiten
tegenhouden?
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

Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
• op het parkeerterrein bij de
voetbalvelden aan de Lytse Loane, het
organiseren van een kermis op 28 en
29 september 2022 van 13.00 tot 22.00
uur en op 30 september en 1 oktober
2022 van 13.00 tot 23.00 uur (besluit is
verzonden op 4 april 2022).
• aan de Haawei, het organiseren van
Koningsdag op 27 april 2022 van 7.00
tot 16.00 uur (besluit is verzonden op 8
april 2022).
n De Westereen
• op het parkeerterrein aan de
Sportloane, het organiseren van een
kermis van 21 september tot en met 24
september 2022 (besluit is verzonden
op 4 april 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 vergunningen via (0519) 29 88 88.
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is ontvangen van:

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM,
www.rivm.nl of bel het landelijke informatienr. (0800) 13 51. Dagelijks bereikbaar
van 8.00 tot 20.00 uur.
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

ONTWERPWEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING
DE WÂL 1 A FEANWÂLDEN
Ontwerp weigering omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel zijn voornemens
geen medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning
voor de activiteiten "bouwen van een bouwwerk", "strijd regels ruimtelijke
ordening", "houtopstand(en) te vellen of te doen vellen" en "uitvoeren van een
werk" ten behoeve van het vergroten van de melkveestal, het kappen/rooien van
houtopstanden, het verwijderen van een houtsingel en het dempen en aanpassen
van sloten op het perceel De Wâl 1 a te Feanwâlden.
Terinzagelegging
De ontwerp weigering omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt
met ingang van donderdag 14 april 2022 voor een ieder gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. U kunt de
ontwerp weigering omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis en ook op internet raadplegen op
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
kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening,
Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoonnummer (0519) 29 88 88.

HOORZITTING AANVULLENDE
MAATREGELEN HAADWEI DAMWÂLD
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Op dinsdag 19 april 2022 organiseert de raad van Dantumadiel een
hoorzitting over “Aanvullende maatregelen Haadwei Damwâld”
De hoorzitting is bedoeld om de raadsleden inzicht te geven in het schetsplan
en de kostenraming n.a.v. de aangenomen raadsmotie op de uitwerking van de
maatregelen d.d. maart vorig jaar. Ook zal er aandacht zijn voor het herstelplan
t.a.v. onvoorziene gebreken. Er worden een aantal belanghebbenden
uitgenodigd.
AGENDA
Hoorzitting
Tijd
		
Locatie 		

: Aanvullende maatregelen Haadwei Damwâld
: 19.30 – 20.30 uur
: Raadszaal gemeentehuis Damwâld

Wilt u inspreken tijdens deze hoorzitting?
Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan bij de
raadsgriffier via mail: griffy@dantumadiel.frl.
De vergaderstukken staan op de website van de gemeente
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden op https://dantumadiel.
bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar/Index/dantumadiel. De vergadering is live te
volgen via: https://dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.

LEERLINGENVERVOER
SCHOOLJAAR 2022-2023
Aanvragen voor 16 mei aanstaande!
Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg?
Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van zowel basis- als voortgezet
onderwijs. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken.
Informatie daarover kunt u vinden u op de website www.dantumadiel.frl.
De aanvraag moet dit jaar uiterlijk 16 mei 2022 bij ons binnen zijn.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is gesloten op 15 april (Goede Vrijdag) en op 18 april (Tweede
Paasdag). Ook op woensdag 27 april (Koningsdag) en op donderdag 5 mei
(Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten. De milieustraten zijn geopend op
Goede Vrijdag en gesloten op Tweede Paasdag.
Calamiteiten buiten openingstijden
Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende
werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:
•
Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het
volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
•
Voor het melden van situaties die gevaar voor mens, dier of leefomgeving
opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een
gat in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515
107 75.
•
Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact
opnemen met Spoed voor Jeugd via telefoonnummer (0800) 77 63 345.

U KUNT ONS HELPEN. UW MENING TELT!
Heeft u een bezoek gebracht aan de balie in het gemeentehuis?
Vanaf april vragen wij u hoe u dat bezoek heeft ervaren. Werd u bijvoorbeeld
goed geholpen met uw vragen? Dit doen wij om onze dienstverlening verder te
verbeteren en klantgerichter te maken. Helpt u ons daarbij?
U ontvangt een email
Na uw bezoek aan één van de balies van de gemeente, ontvangt u een mail. In
deze mail vragen wij u kort wat u van onze dienstverlening vindt. U kunt uw ervaringen met ons delen. Als er zaken beter kunnen maar ook als u tevreden bent,
laat het ons dan weten! Op deze manier helpt u ons om onze dienstverlening
daar waar nodig te verbeteren.

WIJZIGING AFVALINZAMELING I.V.M. PASEN
I.v.m. Tweede Paasdag (18 april) wordt uw grijze container op zaterdag 16 april
geleegd. De containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het
aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's.
Bied de containers altijd in setjes van 2 aan, met 30 cm ruimte tussen de setjes.
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