
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  31 augustus 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  Feanwâlden
• De Bjirken 53, het plaatsen van een 

rookkanaal aan de zijgevel van de 
woning (aanvraag is ontvangen op 
22 augustus 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
• Lange Reed 2 a, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit (besluit is verzonden 
op 24 augustus 2022).

n  Feanwâlden
• nabij de Lysterstrjitte 25, het aanleggen 

van een glasvezelkabel en PE buis t.b.v. 
een huisaansluiting (besluit is verzonden 
op 25 augustus 2022).

n  Wâlterswâld
• Achterwei 2, het tijdelijk plaatsen van 

een stacaravan (besluit is verzonden op 
24 augustus 2022).

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

(*) 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.

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 
activiteiten tegen te houden voordat de 
gemeente 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.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda via www.dantumadiel.frl.

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• Op het ijsbaanterrein aan de 

Iisbaanstrjitte, het aanvragen van een 
geluidsontheffing op 24 september 
2022 (aanvraag ontvangen op 15 juli 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Driezum en omgeving
• Het organiseren van Lampex 

Dantumadeel op 30 september 
2022 van 19.00 uur tot 4.00 uur en 
op 1 oktober 2022 van 11.00 uur tot 
19.00 uur (besluit is verzonden op 
24 augustus 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.

ONDERZOEK NAAR HISTORISCHE INTERIEURS  
IN DE GEMEENTE

De buitenkant van een woning is voor iedereen zichtbaar, maar over de 
binnenkant is vaak maar weinig bekend. Veel bewoners zijn zich niet bewust van 
de historische waarde van hun interieur en daardoor verdwijnen bij verbouwingen 
en sloop van woningen nog te vaak bijzondere interieurs of delen daarvan in de 
container en dat is erg jammer.

De Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) werkt daarom aan een inventarisatie van 
historische interieurs in de gehele provincie Fryslân. Tegelijkertijd wil de SIiF 
onder het motto “behoud door kennis” op een vrijblijvende en laagdrempelige 
manier de kennis van en waardering voor dit erfgoed vergroten onder bewoners 
en eigenaren van historische panden. De inventarisaties worden per gemeente 
uitgevoerd. Sinds de oprichting van de stichting in 2013, zijn de gemeenten 
Súdwest-Fryslân, Harlingen, voormalig Dongeradeel, Waadhoeke en Leeuwarden 
geïnventariseerd. Door corona hebben er gedurende twee jaar helaas geen 
inventarisaties plaats kunnen vinden.

Op 1 september 2022 start het onderzoek in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 
Het gebied van de eerder geïnventariseerde voormalige gemeente Dongeradeel 
valt buiten het huidige onderzoek. De stichting benadert de komende tijd 
bewoners en/of eigenaren van woonhuizen en boerderijen die gebouwd zijn 
vóór 1970 met de vraag of ze mee willen werken aan een huisbezoek door haar 
inventarisanten. Tijdens dat bezoek worden de aanwezige interieurensembles 
en -onderdelen vastgelegd op foto’s, waarbij de SIiF gebonden is aan strikte 
privacyvoorwaarden. Het onderzoek richt zich op aard- en nagelvaste onderdelen 
zoals bijvoorbeeld schouwen, bedstedewanden, gangpoortjes, tegelvloeren, 
plafonds en trappen. Losse meubels en andere huisraad vallen erbuiten.

Bewoners of eigenaren van panden waarin een historisch interieur en/of 
interieurelementen aanwezig zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het 
onderzoek via afspraken@interieursinfryslan.nl. Meer informatie is te vinden op 
www.interieursinfryslan.nl.

  

Onderstaande aandachtspunten gelden voor bestemmingsplannen,  
wijzi gings plannen en uitwerkingsplannen. Veel plannen kunnen ook via een 
omgevingsvergunning* worden afgehandeld, daarvoor verandert eigenlijk niets.
• Door de Omgevingswet* die per 1 januari 2023 waarschijnlijk ingaat, moeten 

gemeenten vanaf 1 januari werken met het omgevingsplan* in plaats van 
bestemmingsplannen*. 

• Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er 
vanaf 1 oktober 2022 geen bestemmingsplannen meer in behandeling 
kunnen worden genomen. 

• Wilt u nog wel in aanmerking komen voor een bestemmingsplan, lever dan in 
ieder geval voor 1 oktober uw plan, het aanvraagformulier en de noodzakelijke 
onderzoeken compleet in. 

• Wij doen dan ons uiterste best om het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk  
31 december 2022 ter inzage te leggen. Dan hoeft het bestemmingsplan 
namelijk niet te worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Dat is in uw 
voordeel, want het ombouwen kost tijd. Hoeveel tijd, dat weten gemeenten  
op dit moment helaas nog niet. Er is nog veel onzeker.

• Ook als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen we helaas niet garanderen 
dat het nog met een bestemmingsplan lukt. Wat zeker helpt is: 
- uw plan is niet heel complex*; 
- u heeft al een positieve beoordeling van de gemeente ontvangen.

Heeft u vragen over uw situatie? 
Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar of vraag naar een aanspreekpunt 
bestemmingsplanstop; tijdens werkuren te bereiken via (0519) 29 88 88.

LET OP: PER 1 OKTOBER MOET DE GEMEENTE TOEWERKEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN 
              NAAR OMGEVINGSPLAN! 

OMGEVINGSWET... 
bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. 

BESTEMMINGSPLAN is een... 
plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen.

OMGEVINGSPLAN is een... 
plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met 
algemenere regels voor de fysieke leefomgeving.

OMGEVINGSVERGUNNING is een... 
gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen.

COMPLEXE 
ONTWIKKELING... 
als uw plan een 
behoorlijke impact heeft
op mens, milieu, gebied 
of als het om een 
bijzondere situatie gaat.

*
*
*

*
*

MEER WETEN OVER DE OMGEVINGSWET? 
Kijk op www.dantumadiel.frl/omgevingswet


