
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  1 juni 2022

Vergunningen
 

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestem-
ming te krijgen om iets te bouwen, ver-
bouwen, slopen, kappen of aan te leg-
gen. 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 omgevingsvergun
ning
n  Damwâld
• Romkeloane 7, het realiseren van een 

aanbouw met slaapkamer en badkamer 
(aanvraag is ontvangen op 16 mei 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn omgevingsver
gunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsver-
gunning wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken.
Het betreft de aanvraag/aanvragen:
n  De Westereen
• Foarstrjitte 49, het bouwen van een 

nieuwe supermarkt (brief verlenging 
is verstuurd op 25 mei 2022).

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. 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.

Melding gesloten bodemenergie
systemen
n  Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 67, 

het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem (besluit is 
verzonden op 24 mei 2022).

Verleende evenementenvergunning
n  Rinsumageast
• perceel tegenover Eysingawei 21, het 

organiseren van het Oldtimerfestival 
Rinsumageest op 4 juni 2022 van 10 tot 
2 uur (besluit is verzonden op 24 mei 
2022).

n  Wâlterswâld
• het organiseren van de MTB/

Graveltocht Zomer op 11 juni 2022 van 
8.00 tot 16.00 uur met de start vanaf 
Dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31 a 
(besluit is verzonden op 25 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 
weten dat u het niet eens bent met de 
vergunning. Dit heet bezwaar maken. 
U kunt bezwaar maken als de vergun-
ning 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

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

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

1 juni 2022

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
IN VERBAND MET PINKSTEREN

Op Pinkstermaandag 6 juni is het gemeentehuis gesloten.

Voor calamiteiten buiten openingstijden geldt het volgende
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.
• Het melden van situaties die acuut 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 het telefoonnummer:  
(0800) 77 63 345.
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Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het 
bouwen van een opslagloods op het perceel Eastwâld 3 b te Driezum
Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 17 mei 
2022 omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een opslagloods 
op het perceel Eastwâld 3 b te Driezum.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp zijn geen zienswijzen ontvangen. 
De vergunning ligt na 2 juni 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden 
ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Voor fysieke inzage dient een 
afspraak te worden gemaakt, de belangrijkste stukken kunnen ook op verzoek 
worden toegestuurd. Tevens is de vergunning digitaal raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl met ID NL.IMRO.1891.DrEastwald3bPA-Vg01.

Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende schriftelijk beroep 
instellen tegen de vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. Voor het indienen van beroep 
wordt griffierecht geheven. 

Het besluit tot vergunningverlening treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt. Tenzij binnen deze termijn – naast het 
indienen van beroep – een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzieningenrechter te Groningen. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
OPSLAGLOODS EASTWÂLD 3 B DRIEZUM i

WIJZIGING AFVALINZAMELING
I.V.M. TWEEDE PINKSTERDAG

I.v.m. Tweede Pinksterdag wordt uw groene container op 4 juni 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. 
De milieustraten zijn gesloten op Tweede Pinksterdag.
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