
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  22 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  Broeksterwâld
• op de rotonde, het plaatsen van vier 

reclameborden (aanvraag is ontvangen 
op 3 juni 2022).

n  Damwâld
• Haadwei 38 a, het realiseren van een 

B&B recreatiegebouw (aanvraag is 
ontvangen op 30 mei 2022).

• Mr P T van der Herbergloane 1, 
het vernieuwen van een kozijn en 
verplaatsen van een glas-in-loodraam 
(aanvraag is ontvangen op 30 mei 
2022).

• Willemstrjitte 60, het realiseren van een 
aanbouw (aanvraag is ontvangen op 
7 juni 2022).

n  Dantumadiel
• diverse locaties, het kappen van bomen 

(aanvraag is ontvangen op 8 juni 2022).
n  De Falom
• Haadwei 21, het bouwen van een 

overkapping met zonnepanelen 
(aanvraag is ontvangen op 6 juni 2022).

n  Rinsumageast
• Tjaerdawei 45, het realiseren van een 

sanitair- en recreatiegebouw (aanvraag 
is ontvangen op 30 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Intrekking verleende omgevingsvergun
ning (uitgebreid)
De gemeente heeft besloten om de 
verleende omgevingsvergunning (uitge-
breid) in te trekken nav artikel 2.33 lid 2 
aanhef en sub b van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Dat bete-
kent dat de verleende vergunning niet 
meer gebruikt kan worden.
Het betreft de navolgende vergunning:
n  Damwâld
• Dammeloane 31, het bouwen van een 

werktuigenberging (verleend op 21 juli 
2014 / ingetrokken op 2 juni 2022).

n  De Westereen
• Foarstrjitte 12, het bouwen van een 

garage (verleend op 27 februari 2014 / 
ingetrokken op 1 juni 2022).

• Fogelsang 77, het bouwen van een 
garage (verleend op 10 april 2017 / 
ingetrokken op 17 juni 2022).

n  Wâlterswâld
• Achterwei 12, het vergroten van de 

woning (verleend op 11 maart 20214 / 
ingetrokken op 13 juni 2022).

Bent u het niet eens met deze 
beslissing? Zie (***)

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.dantuma-
diel.frl.

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 
vergunning dan kunt u nu alvast de aan-
vraag bekijken (op afspraak) en hierover 
vragen stellen. Belt u hiervoor met de 
gemeente via (0519) 29 88 88.

(***) Deze beslissing van de gemeente 
ligt met ingang van donderdag 23 juni 
2022 6 weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Deze 
beslissing is voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht. Indien u het hier niet mee 
eens bent en u bent belanghebbende 
dan kunt u een beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. Voor meer informatie kunt 
u de rechtbank bellen. Dit kan via het 
telefoonnummer (088) 361 13 33.

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

22 juni 2022

WERKZAAMHEDEN FIETSPAD DE HOEK
(KOEKOEKSPAAD) FEANWÂLDEN

In de periode van maandag 27 juni t/m vrijdag 28 juli  2022 vinden er 
werkzaamheden plaats aan het fietspad Koekoekspaad te Feanwâlden.  
Het betreft het gedeelte tussen de spoorweg onderdoorgang tot aan de sluis 
in de Wâldster Mûzeryd. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een verharding van beton 
van 2 m1 breed. Na het uithardingsperiode worden de bermen weer afgewerkt 
en ingezaaid.

Stremming en omleiding
Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde 
gedeelte voor alle doorgaand wandel en fietsverkeer afgesloten. Het verkeer 
wordt dan via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. 
Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van 
de voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende 
omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig 
opgeheven.


