
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  13 juli 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 
omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Rotonde Haadwei/Kavelwei/

Oasterloane, het plaatsen van vier 
reclameborden (aanvraag is ontvangen 
op 1 juli 2022).

• Meekmastrjitte 6, het verbouwen van 
de woning (aanvraag is ontvangen op 
1 juli 2022).

n  Damwâld
• Achterwei 16, het afwijken van het 

bestemmingsplan voor de periode 
van 10 jaar (aanvraag is ontvangen op 
25 juni 2022).

• Tjeerd Foekesloane 1, het tijdelijk 
plaatsen van twee caravans voor 
bewoning (aanvraag is ontvangen op 
22 juni 2022).

• Doniawei 41, het plaatsen van 
een raamwerk t.b.v. zonnepanelen 
(aanvraag is ontvangen op 23 juni 
2022).

n  Driezum
• Kolkensloane 4, het plaatsen 

en in gebruik nemen van een 
waterstofinstallatie (aanvraag is 
ontvangen op 28 juni 2022).

n  Feanwâlden
• Suvelstrjitte 2 g, het bouwen van een 

kapschuur (aanvraag is ontvangen op 
4 juli 2022).

n  Wâlterswâld
• Achterwei 2, het tijdelijk plaatsen van 

een stacaravan zonnepanelen (aanvraag 
is ontvangen op 24 juni 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Geweigerde omgevingsvergunning

De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd.
Het betreft de aanvraag:
n  Rinsumageast
• Van Aylvawei 21, het bouwen van een 

loods (legalisatie)  (brief weigering is 
verzonden op 8 juli 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 
14 juli 2022 6 weken op het gemeente-
huis ter inzage (op afspraak). Indien u het 
niet eens bent met deze weigering kunt 
u binnen deze termijn een bezwaarschrift 
indienen.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Damwâld
• Mr. P.T. van der Herbergloane 1, 

het vernieuwen van een kozijn en 
verplaatsen van een glas-in-loodraam 
(besluit is verzonden op 4 juli 2022).

n  De Westereen
• Eyssemawei 53 , het bouwen van een 

garage (besluit is verzonden op 5 juli 
2022).

n  Driezum
• Foarwei 17 a,  het kappen en rooien 

van bomen (besluit is verzonden op 
1 juli 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, afde-
ling 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 recht-

bank bellen. Dit kan via het telefoon-
nummer (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 welstands- 
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl.

Verleende evenementenvergunning
n  Rinsumageast
• op een perceel weiland ten westen van 

Tjaerdawei 41, het organiseren van het 
Hûnewipperrock van 26 tot en met  
28 augustus 2022 (besluit is verzonden 
op 6 juli 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 

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).

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.

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND VOOR  
BOUWEN BEDRIJFSLOODS EYSINGAWEI 20
TE RINSUMAGEAST

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 30 juni 
2022 omgevingsvergunning is verleend voor: het bouwen van een bedrijfsloods 
op het perceel Eysingawei 20 te Rinsumageast.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp zijn geen zienswijzen ontvangen. 

De vergunning ligt na 14 juli 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 te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl met ID NL.IMRO.1891.RiEysingaw20PA-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.

TERINZAGELEGGING 
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 
‘BROEKSTERWÂLD- JOHANNES TABESSTRJITTE’

Bij de gemeente Dantumadiel is een aanvraag ingediend om aan de Johannes 
Tabesstrjitte in Broeksterwâld vier vrijstaande woningen te realiseren. De 
realisatie van de woningen is op basis van het geldende bestemmingsplan 
niet mogelijk. Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel 
hebben besloten medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van de vier 
woningen. Een nieuw bestemmingsplan vormt het juridisch-planologische kader 
waarbinnen de te bouwen woningen mogelijk zijn.

Ontwerp- bestemmingsplan ter inzage 
Vanaf donderdag 14 juli tot vrijdag 26 augustus 2022 ligt het ontwerp- 
bestemmingsplan ‘Broeksterwâld-Johannes Tabesstrjitte’ voor iedereen 
gedurende zes weken ter inzage. Het is mogelijk om het ontwerp- 
bestemmingsplan in te zien op het gemeentehuis in Damwâld (op afspraak). 
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IMRO-code NL.IMRO.1891.BpBwJTabesstrjitte-ONO1.  

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot vrijdag 26 augustus 2022 schriftelijk indienen bij 
de gemeenteraad, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Ook kunt u mondeling 
reageren. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het 
team Romte. 

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

MAAIEN VAN  
BERMEN IS GESTART

Ook heeft de gemeente zich  
aangesloten bij het provinciale 
insectennetwerk Friesland. 

Meer info www.dantumadiel.frl/maaien


