
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  18 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  Broeksterwâld
• Tienewei 9, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen 
op 29 april 2022).

n  De Westereen
• Skriesstrjitte 5 a, het bouwen van 

13 appartementen (aanvraag is 
ontvangen op 30 april 2022).

• Kûkhernsterwei 21, het bouwen van een 
nieuwe woning (aanvraag is ontvangen 
op 1 mei 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  De Westereen
• Sânpaad 3 b, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 11 mei 
2022).

• Sânpaad 3 b, het plaatsen van een 
stacaravan voor tijdelijke bewoning 
(besluit is verzonden op 11 mei 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 voor-
ziening. 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.

Vergunningsvrije aanvraag 
omgevingsvergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de ge-
meente omdat ze vergunningsvrij zijn. 
Dat betekent dat je zonder een omge-
vingsvergunning de werkzaamheden mag 
uitvoeren.

Het betreft de navolgende aanvraag:
n  Damwâld
• Uilke Reitseswei 28, het kappen van 

een esdoorn.

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

Verkeersbesluit gehandicapten 
parkeerplaats
n  Damwâld
• aan de Gj. W. van der Meistrjitte, 

ter hoogte van Nij Tjaerda 14, het 
aanwijzen van een gehandicapten-
parkeerplaats (besluit is verzonden op 
13 mei 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Verleende exploitatievergunning
n  Damwâld
• Doniawei 95, de exploitatie van een 

horecabedrijf (besluit is verzonden op 
10 mei 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Verleende drank en horecavergunning 
(commerciële)
n  Damwâld
• Doniawei 95, het uitoefenen van een 

horecabedrijf met recreatiezaal en 
terras (besluit is verzonden op 10 mei 
2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Ontvangen aanvraag evenementen
vergunning
n  Wâlterswâld
• Wâlddyk 1, het organiseren van 

het 12,5 jarig Ludema bestratingen 
en verjaardag Marieke 30 jaar 
op 15 oktober 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 6 mei 2022).

• Foarwei 31 a, het organiseren van MTB 
/ Graveltocht Zomer op 11 juni 2022 
van 8.00 tot 16.00 uur (aanvraag is 
ontvangen op 10 mei 2022).

n  De Westereen
• Sportloane 4, het organiseren van 

Bedrijventoernooi 2022 op 17 en 
18 juni 2022 (aanvraag is ontvangen op 
22 april 2022).

n  Feanwâlden
• tegenover Bûtefjild 1 a, het organiseren 

van het Open kampioenschap 
Palingroken op 8 en 9 juli 2022 
(aanvraag is ontvangen op 3 mei 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• Koemarkt, het organiseren van een 

kermis op 2, 3, 4 en 6 juni 2022 (besluit 
is verzonden op 10 mei 2022).

n  Rinsumageast
• aan de Tjaerdawei, het organiseren 

van het dorpsfeest Rinsumageast/
Sibrandahûs 2022 op 16 juni 2022 
tot en met 19 juni 2022 (besluit is 
verzonden op 9 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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  Feanwâlden
• Wâl 1 a en 1 c, het veranderen van de 

inrichting.

(*) 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).

18 mei 2022

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

Op de volgende dagen is het gemeentehuis gesloten
• Hemelvaartsdag 26 mei
• Vrijdag 27 mei
• Pinkstermaandag 6 juni 

Vrijdag 27 mei geldt een aangepaste telefonische bereikbaarheid
Het gemeentehuis is deze dag gesloten voor alle afdelingen, maar let op: 
voor het gebiedsteam jeugd hebben wij in geval van spoed een aangepaste 
telefonische bereikbaarheid. Heeft u een vraag aan het gebiedsteam met 
betrekking tot Jeugdzorg en kan het niet wachten tot de eerstvolgende 
werkdag dan kunt u bellen naar (0519) 29 88 88, optie 1.

Verder geldt voor calamiteiten buiten openingstijden 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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Heeft u een huurwoning? Of bent u eigenaar van een woning met een 
WOZ-waarde van maximaal € 200.000,- is? Dan ontvangt u een per post een 
uitnodiging van uw gemeente om een energiebespaarbox op te halen. 

Hoe werkt dit?
Inwoners die in aanmerking komen, krijgen een brief met een unieke code 
en uitleg. Met deze code maken zij een keuze uit drie soorten bespaarboxen. 
Dit kan ook via een aanmeldkaartje. Daarna volgt een afhaalbericht om de 
energiebespaarbox op te halen bij een lokaal distributiepunt.

Keuze uit drie bespaarboxen. 
Er zijn drie soorten bespaarboxen. De inhoud varieert per box. Zo is er 
een elektriciteits-box met vooral ledlampen. Een combinatiepakket met 
radiatorfolie, doorstroombegrenzers, brievenbusborstel en ledlampen. En een 
pakket met waterbesparende douchekop, brievenbusborstel en radiatorfolie. 

Meer informatie over energiebesparen?
Kijk dan op duurzaambouwloket.nl voor nuttige energiebespaartips. 

ENERGIEBESPAARBOX VIA UW GEMEENTE i MANDAAT EENMALIGE ENERGIETOESLAG EN UITVOE
RING REGELING OPVANG ONTHEEMDEN OEKRAÏNE

Burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend, dat zij onlangs 
hebben besloten tot het in mandaat laten uitvoeren van resp. het beslissen 
op aanvragen, en ambtshalve toekennen, van de eenmalige energietoeslag 
voor huishoudens met een laag inkomen (Participatiewet) en de uitvoering van 
de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (beslissen op aanvragen om zgn. 
leefgeld en vergoeding van buitengewone kosten, incl. intrekking en eventuele 
terugvordering), met de mogelijkheid van ondermandaat.

Zij hebben het college en de burgemeester van Noardeast-Fryslân daartoe 
gemandateerd, die de uitoefening hiervan in ondermandaat hebben verleend, via 
de gemeentesecretaris en de teamleiders Ynkommen (eenmalige energietoeslag) 
en Administraasje M&S (Oekraïnersregeling), aan medewerkers.

De besluiten tot mandaatverlening liggen voor een ieder ter inzage op het 
gemeentehuis. De besluiten treden vandaag in werking en werken terug tot resp. 
1 mei en 1 april 2022.

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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