
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  11 mei 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  Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 22, het bouwen 

van acht woningen (aanvraag is 
ontvangen op 25 april 2022).

• Uilke Reitseswei 28, het kappen van 
een esdoorn (aanvraag is ontvangen op 
19 april 2022).

n  De Westereen
• Eyssemawei 53, het bouwen van een 

garage (aanvraag is ontvangen op 25 
april 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  Damwâld
• Schwartzenbergstrjitte 8, het uitbreiden 

van de woning (besluit is verzonden op 
29 april 2022).

n  Driezum
• Ophuystrawei 11, het uitbreiden van de 

woning (besluit is verzonden op 4 mei 
2022).

n  Wâlterswâld
• Waldheem 29, het aanleggen van een 

tweede uitweg (besluit is verzonden op 
28 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 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 voorzie-
ning. Dit kan schriftelijk of online via de 
website van de rechtbank. Voor meer in-
formatie 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.dantumadiel.frl.

Ontvangen aanvraag evenementen
vergunning
n  Damwâld
• Foarwei 50, het organiseren van een 

reünie op 2 juli 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 19 april 2022).

• Achterwei 62, het organiseren van een 
avondvierdaagse van 30 mei tot en met 
2 juni 2022 (aanvraag is ontvangen op 
19 april 2022).

n  Rinsumageast
• Op een perceel ten westen van de 

Tjaerdawei 41, het organiseren van het 
Hûnewipperrock van 26 tot en met 28 
augustus 2022 (aanvraag is ontvangen 
op 18 april 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Broeksterwâld
• Nabij Pieter Durksstraat 1 a, het 

organiseren van een dorpsfeest van 
16 tot en met 19 juni 2022 (besluit is 
verzonden op 2 mei 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. 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 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 

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

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

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

 

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

LEERLINGENVERVOER 
SCHOOLJAAR 20222023 

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.

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

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING OPSLAG
LOODS EYSINGAWEI 20 RINSUMAGEEST
Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 3 decem-
ber 2020 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is 
binnengekomen voor:
de bouw van een opslagloods bij Eysingawei 20 te Rinsumageast, waarvoor de 
planologische afwijking van het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure 
wordt uitgevoerd. 

Het college heeft het voornemen uitgesproken een vergunning te verlenen. Dit 
met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° van de Wet algemen bepa-
lingen omgevingsrecht en de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

De ontwerp-beschikking ligt vanaf 13 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende zijn of haar zienswijzen tegen de ontwerp-beschikking bij ons college 
kenbaar maken.

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.

KLYSTERTEAM IS ER WEER KLAAR VOOR!

Donderdag 28 april 2022 kwamen natuurgidsen, bestuur en vrijwilligers van NME-
Centrum De Klyster voor het eerst na de coronatijd weer bij elkaar. De bijeen-
komst vond plaats bij Boerderij de Omleiding in Feanwâlden.

“Hoewel vrijwilligers en natuurgidsen gewend zijn om in hun eentje met school-
kinderen op pad te gaan, hebben ze elkaar heel erg gemist. Normaal gesproken 
treft het klysterteam elkaar namelijk een paar keer per jaar om ervaringen uit te 
wisselen, bij te praten en workshops te volgen.” Aldus Marjolein Staal, teamlei-
der van De Klyster. “En dat was er de afgelopen tweeëneenhalf jaar niet bij.” 

Het hoofddoel van het uitje was dan ook elkaar weer zien én op de foto te gaan 
met de nieuwe klysteroutfit. “Het was een top uitje en we zijn geïnspireerd en er 
weer helemaal klaar voor om de basisschoolkinderen mee te nemen en te laten 
genieten van de mooie natuur”, zeggen natuurgidsen Joanneke Romkema en 
Olga Baggelaar enthousiast. 

Tot de zomer-
vakantie kunnen 
scholen uit de 
gemeenten 
Dantumadiel en 
Noardeast-Fryslân 
weer veilig op 
excursie en mee-
doen met projecten 
van De Klyster. 
Opgeven kan via 
www.klyster.nl
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BESTEMMINGSPLAN ‘DE FALOM – HAADWEI 
NAAST 24’ VASTGESTELD

Op dinsdag 26 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Fa-
lom - Haadwei naast 24’ vastgesteld. Vanaf donderdag 12 mei 2022 tot en met 
woensdag 22 juni 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een vrijstaande woning naast 
de Haadwei 24 in De Falom mogelijk. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan is niet aangepast. Een overzicht van de wijzigingen staat in de 
zienswijzennota die bij het bestemmingsplan is opgenomen. De gemeenteraad 
heeft ook besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Het bestemmingsplan inzien 
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 mei 2022 voor iedereen gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld (alleen op af-
spraak). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IMRO-code NL.IMRO.1891.BpFaHaadweiN24-VAO1.  

Wilt u reageren?
Vanaf vrijdag 13 mei 2022 tot en met donderdag 23 juni 2022 kunt u een be-
roepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500EA Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie 
over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: 
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. 

Heeft u een vraag? Wij horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.

BESTEMMINGSPLAN ‘DE WESTEREEN EAST – 
REIDFLECHTER 1 EN 1 A’ ONGEWIJZIGD 
VASTGESTELD 
Op dinsdag 26 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De 
Westereen East – Reidflechter 1 en 1 a’ vastgesteld. Vanaf donderdag 12 mei 
2022 tot en met woensdag 22 juni 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
ter inzage. 

In dit bestemmingsplan wordt een bedrijfscategorie toegekend aan het perceel 
Reidflechter 1 en 1 a in De Westereen. Hiermee wordt het mogelijk om op dit 
perceel een bedrijf te realiseren. 

Het bestemmingsplan inzien 
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 mei 2022 voor iedereen gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld (alleen op af-
spraak). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IMRO-code NL.IMRO.1891.BpWeReidflechter1-VA01.

Wilt u reageren?
Vanaf vrijdag 13 mei 2022 tot en met donderdag 23 juni 2022 kunt u een be-
roepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500EA Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie 
over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: 
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. 

Heeft u een vraag? Wij horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.


