
OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND
Suder Stasjonsstrjitte tussen nrs. 1 en 5 in De Westereen

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 
10 mei 2022, onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, een 
omgevingsvergunning eerste fase is verleend voor:

• de realisatie van twee woongebouwen aan de Suder Stasjonsstrjitte tussen 
nrs. 1 en 5 in De Westereen.

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2022 een Verklaring van Geen Bedenkingen 
(VVGB) afgegeven die als bijlage bij de vergunning gevoegd wordt.
 
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp van vergunning en VVGB zijn drie 
zienswijzen ontvangen. Op grond daarvan in de erfinrichting gewijzigd.

De vergunning ligt na 4 augustus 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.WeSuderstasj3PA-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. 
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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  De Westereen
• Boppewei 13, het bouwen van een 

kas (aanvraag is ontvangen op 22 juli 
2022).

• Suder Stasjonsstrjitte 21, het 
uitbreiden van de woning aan de 
achterzijde (aanvraag is ontvangen op 
22 juli 2022).

n  Driezum
• Foarwei 22, het bouwen van een 

schuur (aanvraag is ontvangen op 21 
juli 2022).

n  Feanwâlden
• De Hoek 4, het starten van een 

kleinschalige dagbesteding (aanvraag 
is ontvangen op 21 juli 2022).

n  Rinsumageast
• Van Aylvawei 40, het uitbreiden 

van het kantoorpand (aanvraag is 
ontvangen op 21 juli 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
De beslistermijn van de hieronder ver-
melde aanvraag (uitgebreide) omge-
vingsvergunning wordt verlengd met een 
termijn van 6 weken. Het betreft:
n  nabij Broeksterwâld
• op de rotonde, het plaatsen van vier 

reclameborden (brief verlenging is 
verstuurd op 28 juli 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
Damwâld
• De Halewei 60, het bouwen van een 

woning (besluit is verzonden op 22 juli 
2022).

De Falom
• Achterwei 6, het vervangen en 

vergroten van de bestaande 
werkplaats (besluit is verzonden op  
22 juli 2022).

Feanwâlden
• Suvelstrjitte 2 g, het bouwen van een 

kapschuur op het perceel (besluit is 
verzonden op 26 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, 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 voorzie-
ning. Dit kan schriftelijk of online via de 
website van de rechtbank. Voor meer in-
formatie 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.

Intrekking reeds verleende (uitgebreide 
procedure) omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om een 
reeds verleende (uitgebreide) omge-
vingsvergunning in te trekken.
Het betreft de navolgende verleende 
vergunning:
n  De Westereen
• aan de Krikelbaum, het realiseren 

van het bouwen van 16 woningen 
(kadastrale gemeente Veenwouden, 
sectie G, nummer 6083, vergunning 
verleend dd 29 april 2011, ingetrokken 
op 25 juli 2022).

Deze beslissing van de gemeente ligt 
met ingang van donderdag 4 augustus 
2022 6 weken op het gemeentehuis te 
Damwâld ter inzage (op afspraak).  
Deze beslissing is voorbereid met toe-
passing van artikel 2.33 lid 2 aanhef en 
sub b van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Als u het hier niet mee eens bent en u 
bent belanghebbende dan kunt u een 
beroepschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dantumadiel.
Als er een bezwaarschrift is ingediend 
blijft het besluit geldig. Wilt u dit 
voorkomen dan kunt u vragen om een 
voorlopige voorziening bij de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

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

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

Melding gesloten 
bodemenergiesystemen
n  Wâlterswâld
• Halepaad 2, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem  
(besluit is verzonden op 27 juli 2022).

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  Wâlterswâld
• Startlocatie Foarwei 31 a, het 

organiseren van de Wandeldag 
Sportdriewo op 27 augustus 2022 
(aanvraag is ontvangen op 23 juli 
2022).

n  Damwâld
• op het parkeerterrein aan de Lytse 

Loane/Badhúswei, het organiseren 
van een Feestweek van 7 september 
2022 tot en met 11 september 2022 
(aanvraag is ontvangen op 23 juni 
2022) (locatie is gewijzigd).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

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

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  Rinsumageast
• Galgeheech 9, het realiseren van een 

werktuigenberging.

(*) 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 vergun-
ning. Dit heet bezwaar maken. U kunt 
bezwaar maken als de vergunning 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 ge-
meentehuis de website van de gemeen-
te. Voor informatie over het bekijken van 
de documenten of andere vragen kunt u 
ook bellen. Dit kan via (0519) 29 88 88.

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

MAAIEN VAN  
BERMEN IS GESTART

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

Meer info www.dantumadiel.frl/maaien



BESTEMMINGSPLAN VASTGESTELD
Wyger Martensstrjitte 22 - Damwâld

INZIEN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
Jagerswei fase III - Broeksterwâld

Op dinsdag 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wyger 
Martensstrjitte 22’ te Damwâld vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen aangebracht 
aan het ontwerp. Vanaf 3 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 ligt het 
vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de reali-
satie van 8 halfvrijstaande woningen mogelijk. 

Het bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan ligt vanaf 3 augustus 2022 tot en met 14 september 
2022 voor iedereen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld (alleen op afspraak). Op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code 
NL.IMRO.1891.BpDwWMstrjitte22-VA01 kunt u het bestemmingsplan ook  
bekijken.

Wilt u reageren?
Vanaf 3 augustus 2022 tot en met 14 september 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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel  maken bekend 
dat vanaf 3 augustus 2022 tot en met 14 september 2022, het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Jagerwei fase III’ voor zienswijzen ter inzage ligt.
Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor woningbouw ten 
westen van de Westerloane en Skutterswei te Broeksterwâld. 

Het ontwerp-bestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk.  
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IMRO-code: NL.IMRO.1891.BpBwJagerweiIII-ON01. Als digitale inzage geen 
optie is, kunt u contact opnemen met het team Romte. Dan ontvangt u via  
e-mail of per post een kopie van het plan. U kunt team Romte bereiken via 
(0519) 29 88 88.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 14 september schriftelijk indienen bij de ge-
meenteraad, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Ook kunt u mondeling reageren. 
Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het team Romte. 

OP VAKANTIE? Licht de buren in!

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk. In de zomerperiode slaan 
veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis 
zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook 
eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners 
langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Vertel het de buren
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit 
door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle 

planten op 1 tafel – dit maakt zichtbaar dat u met vakantie bent), 
de auto af en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe een 
gordijn open of dicht te doen.

Iets verdachts gezien? Bel 112 
Als u situaties ziet die afwijken van wat normaal is, dan kan 
dat een verdachte situatie zijn. U ziet bijvoorbeeld onbekende 
personen die de buurt lopen te verkennen. Ziet u iets verdachts 
of bent u getuige van een inbraak? Neem dan direct via het 
alarmnummer 112 contact op met de politie. 
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