
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  15 juni 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  De Westereen
• perceel achter De Reidflechter 8, het 

bouwen van een bedrijfspand met 
showroom en magazijn (aanvraag is 
ontvangen op 29 mei 2022).

n  Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 53, het 

wijzigen van de dakbedekking en het 
samenvoegen van de loggia met de 
slaapkamer (aanvraag is ontvangen op 
25 mei 2022).

n  Rinsumgeast
• Van Aylvawei 21, het vervangen van 

de oude hokken door een nieuw hok 
(aanvraag is ontvangen op 28 mei 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevings
vergunning verleend. De gemeente 
geeft hiermee toestemming voor:
n  Broeksterwâld
• Tienewei 9, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 
9 juni 2022).

n  De Westereen
• Roazeloane 66 a t/m 66 x, het bouwen 

van een bedrijfsverzamelgebouwen 
(besluit is verzonden op 9 juni 2022).

n  Feanwâlden
• Koene Parmentierloane 8, 

het vervangen van een kozijn (besluit is 
verzonden op 9 juni 2022).

n  Driezum
• Foarwei 29 a, het leggen van LS kabels 

(besluit is verzonden op 8 juni 2022).
n  Rinsumageast
• Van Aylvawei 15, het uitbreiden van de 

woning (besluit is verzonden op 8 juni 
2022).

n  Wâlterswâld 
• Foarwei 12, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 7 juni 
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 NoordNederland, 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.

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om 
bijgaande aanvraag buiten behandeling 
te stellen. Dat betekent dat de 
gemeente de aanvragen niet verder 
in behandeling neemt. Het betreft de 
navolgende aanvraag:
n  De Falom
• nabij Haadwei 5, het rooien van 

ca. 10 meter elzensingel.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de 
welstandscommissie. 
Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl.

Ontvangen aanvraag evenementen
vergunning
n  Feanwâlden
• perceel achter Haadstrjitte 1, het 

organiseren van Feestweek 2022 
van 5 tot en met 10 september 2022 
(aanvraag is ontvangen op 7 juni 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• start en eindpunt Spoarpark, het 

organiseren van Lodenhelrun op 1 en 
2 juli 2022 (besluit is verzonden op 3 
juni 2022).

• weiland tegenover Bûtefjild 1 a, 
het organiseren van het Open 
kampioenschap Palingroken op 8 en 
9 juli 2022 (besluit is verzonden op 
10 juli 2022).

n  Wâlterswâld
• Foarwei 31 a, het organiseren van 

Paardendagen DriezumWâlterswâld 
van 28 tot en met 30 juli 2022 (besluit is 
verzonden op 8 juni 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).

15 juni 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Fogelsang 75 a De Westereen’ vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen 
aangebracht aan het ontwerp. Vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met 
woensdag 27 juli 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een woning tussen 
de Fogelsang 75 en 77 in De Westereen mogelijk.  

Het bestemmingsplan inzien 
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 16 juni 2022 voor iedereen 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld  
(alleen op afspraak). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code  
NL.IMRO.1891.BpWeFogelsang75a-VA01.

Wilt u reageren?
Vanaf vrijdag 17 juni 2022 tot en met vrijdag 29 juli 2022 kunt u een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van 
een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer 
informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken 
op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

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

BESTEMMINGSPLAN ‘FOGELSANG 75 A DE 
WESTEREEN’ ONGEWIJZIGD VASTGESTELD iROPPERS EN RAZERS

In de politiek, op straat, bij de kapper, in de super-
markt en online. Overal waar je kijkt is het. Menin-
gen, overtuigingen, ideeën, waarheden. En gelukkig 
maar, het is belangrijk dat je van je laat horen als iets 
jou aangaat. We leven in een vrij land! 

Ik houd van openheid en een kritische houding is 
niet verkeerd. We oordelen en beoordelen allemaal. 
Maar steeds vaker merk ik dat de mening wel heel 
snel is gevormd, door aannames en/of een verkeer-
de interpretatie. 

Er zijn veel ‘roppers en razers’ die ongenuanceerd hun mening geven via 
bijvoorbeeld de sociale media. Mensen worden onterecht in kwaad daglicht 
gezet, door onenigheid uit het verleden of doordat men het niet eens is met de 
mensen of instellingen. Velen worden meegezogen door de negatieve berich-
ten, terwijl ze de feiten vaak niet kennen. 

Lieve mensen, oordeel niet te snel. Maar luister, wees eerlijk en baseer je 
mening op feiten. Want wat jij roept of typt kan grote impact hebben op jou 
als persoon, jouw dierbaren en op anderen. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 
doet gij dat ook een ander niet”. 

Klaas Agricola
Burgemeester


