Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

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
• Doniawei 58, het vergroten van de
woning (aanvraag is ontvangen op 7
april 2022).
n De Falom
• Haadwei 5, het rooien van ca. 10 meter
elzensingel (aanvraag is ontvangen op 7
april 2022).
n De Westereen
• Perceel aan de Roazeloane, het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw
(aanvraag is ontvangen op 8 april 2022).
n Feanwâlden
• Haadstrjitte 20, het realiseren van acht
appartementen (aanvraag is ontvangen
op 8 april 2022).
• Stasjonswei 2 a, het plaatsen van
vlaggenmasten (aanvraag is ontvangen
op 8 april 2022).
• Johanneswâld 12, het aanleggen
van een tweede oprit (aanvraag is
ontvangen op 11 april 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Damwâld
• aan De Halewei, het plaatsen van
een zwaluwtil in het hertenkamp
Dr. J. Botkepark (besluit is verzonden
op 14 april 2022).
• Gerben Postmastrjitte 4, het uitbreiden
van de woning (besluit is verzonden op
19 april 2022).
n De Westereen
• Brongersmastrjitte 11, het vergroten
van de woning (besluit is verzonden op
19 april 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 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.
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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.
Verleende evenementenvergunning
n Feanwâlden
• Nabij Iisbaanstrjitte, het organiseren
van Iepenloftspul Per (r) ongeluk op 20,
21, 27 en 28 mei 2022 van 19.00 tot
00.00 uur (besluit is verzonden op 20
april 2022).
n Wâlterswâld
• Foarwei 31 a, het organiseren van het
evenement Veekeuring Noord-Friesland
op 30 juli 2022 van 8.00 tot 17.00 uur
(besluit is verzonden op 14 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.

Herdenking Dantumadiel
19.50 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur
Aansluitend

Welkomstwoord
Taptoe-signaal
2 minuten stilte
Wilhelmus
Toespraak burgemeester Agricola
Kranslegging
Herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk
4 & 5 mei Comité

Gemeentelijk monument:
Haadwei 46-48 in Damwâld

4 mei 2022

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
Het gemeentehuis is alleen open op
afspraak. U kunt een afspraak maken
via de website of via telefoonnummer
(0519) 29 88 88
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

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl
of bel (0800) 1351
(landelijk informatienummer).

(*) 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.

LEERLINGENVERVOER
SCHOOLJAAR 2022-2023

WIJZIGING AFVALINZAMELING
IN VERBAND MET KONINGSDAG

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.

I.v.m. Koningsdag wordt uw groene container op zaterdag 30 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.

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.

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op Koningsdag en geopend op bevrijdingsdag.

De aanvraag moet dit jaar uiterlijk 16 mei 2022 bij ons binnen zijn.
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