
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  14 september 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  De Westereen
• Lange Reed 2 a, het verbouwen 

van het hoofdgebouw (aanvraag is 
ontvangen op 2 september 2022).

n  Feanwâlden
• Falkenawei 15, het isoleren van het dak 

van de woning (aanvraag is ontvangen 
op 30 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
• Ferlinge Stasjonsstrjitte 34, het 

tijdelijk (twee jaar) toestaan van 
een horecagelegenheid (besluit is 
verzonden op 5 september 2022).

n  Wâlterswâld 
• Foarwei 35, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op  
2 september 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.

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

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• op het ijsbaanterrein aan de 

Iisbaanstrjitte, het organiseren van het 
150-jarig jubileum op 24 september 
2022 van 14.00 tot 2.00 uur (besluit is 
verzonden op 5 september 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-

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

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).

 EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN? 
Schrijf je in voor de Ondernemersschool!

Wil jij je eigen bedrijf beginnen? Heb je hier al ideeën over maar weet je niet 
goed hoe je het aan moet pakken? Dan is de Ondernemerschool misschien iets 
voor jou.

VOOR WIE?
• Startende ondernemers die minder dan één jaar werkzaam zijn.
• Je hebt wel al een bedrijfsidee, maar nog geen ondernemingsplan  

op papier staan. 

START EN LOCATIE
Start: vanaf maandag 3 oktober 2022, 19.00-22.00 uur, 10 bijeenkomsten. 
Locatie:  Molkfabryk Burgum,  

Burgumerdaam 28,  
9251 GD Burgum

MEER INFORMATIE?
Aanmelden voor de Ondernemersschool? Of wil je meer weten over het 
lesprogramma? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ingrid Vellinga, 
bedrijvencontactfunctionaris via: i.vellinga@noardeast-fryslan.nl. 
Of kijk op www.dantumadiel.frl/ondernemersschool-0.

De afvalkalender is digitaal te 
bekijken via www.offalkalinder.nl. 
Of als Offalapp te downloaden op 
uw mobiele telefoon of tablet.

Op de kalender vindt u 
gedetailleerde informatie over 
de inzameling van de verschillende 
soorten afval. U hoeft alleen 
uw postcode en huisnummer 
in te typen en u ziet alle voor u 
belangrijke gegevens. Ook de 
data van de inzameling van oud 
papier staan er op. 

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Of heeft u problemen met het 
bekijken, downloaden of printen, 
bel ons dan via telefoonnummer 
(0519) 29 88 88. Of mail naar  
afval@dantumadiel.frl.

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

            DYN

ÔFFALKALINDER
DIGITALE

DENK MEE OVER DE JEUGDZORG!

Welke innovaties en verbeteringen zijn er voor de jeugdzorg? Hoe ziet u de 
jeugdzorg in de toekomst? Welke ideeën heeft u? Denk mee! De Participatie Raad 
Sociaal Domein Noardeast-Fryslân & Dantumadiel nodigt u van harte uit!

Wat : Meedenkavond Jeugdzorg
Wanneer : Dinsdag 27 september van 19.45 - 21.30 uur
Waar : MFC Burdaard                                            

Geert van der Velde van adviesbureau Qraad deelt zijn kennis en ervaring op het 
gebied van verandering en innovatie in de jeugdzorg. 
Daarnaast verzorgt dichter Tsead Bruinja een optreden, muzikaal begeleid door 
Arnold de Boer (Zea). Bruinja was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands van 
Nederland en hij is ‘Dongeradichter' van de gemeente Dongeradeel geweest.

U BENT VAN HARTE WELKOM!



HERSTRAATWERKZAAMHEDEN 
Damwâld en Feanwâlden

VERHUUR PERCEEL WEILAND GELEGEN AAN 
DE FOGELSANG DE WESTEREEN

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een 
bod te doen voor het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Fo-
gelsang De Westereen, kadastraal bekend gemeente, Feanwâlden, sectie G, 
nummer 6564.

De grond zal op jaarbasis worden verhuurd
Het perceel heeft een grootte van circa 730m2, zoals in het rood is aangegeven 
op bijgaande luchtfoto. Gunning 
is in principe aan de hoogste 
bieder (onder voorbehoud van 
de hoogte van het bod). 

Breng voor 12 oktober 2022  
uw bod uit
Dit kan per e-mail aan 
t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, 
met vermelding van de Fogelsang 
en ook graag vermelden in de 
mail wat de plannen zijn op het 
betreffende perceel. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met 
mevrouw T. Rijpma, 
via t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, 
of telefonisch via (0519) 29 88 88.

14 september 2022

In de periode van maandag 19 september t/m vrijdag 16 december 2022 gaan 
we de volgende wegen herstraten:

• Damwâld, De Singel
• Damwâld, Nije Hale
• Feanwâlden, Bûtefjild

Werkzaamheden
Deze wegen zullen we voor een deel of helemaal herstraten. Daarna volgen er 
nog andere werkzaamheden zoals het afwerken van de bermen.
We herstraten ook verschillende trottoirs in de gemeente.

Stremming en omleiding
Met een vooraankondigingsbord geven we aan vanaf wanneer de werkzaam-
heden plaatsvinden. Om het werk goed en veilig te laten verlopen sluiten we 
de wegen af voor al het doorgaande verkeer. We leiden het verkeer langs 
andere wegen. Dit geven we aan met borden.

We proberen zo weinig mogelijk last te veroorzaken. Afhankelijk van het 
verloop van het werk heffen we de stremming en de omleidingsroute zoveel 
eerder als mogelijk en zoveel later als nodig op.

 GRATIS ENERGIECOACH
HELPT U ENERGIE BESPAREN
De energiekosten stijgen. Door minder gas en stroom te gebruiken, 
kunt u flink wat geld besparen. Onze energiecoaches helpen u graag
met handige en praktische bespaartips. Dat is makkelijk verdiend! 
Zij kijken met u hoe het verbruik is in uw woning en waarop u kunt besparen. 
Ook kunnen zij u helpen met het aanbrengen van radiatorfolie, ledverlichting, 
tochtstrips en het inregelen van uw cv-installatie. Hierdoor kunt u uw woning 
zuiniger verwarmen. Het energieadvies is gratis voor u als inwoner van 
Dantumadiel.  

AANMELDEN VOOR ENERGIEADVIES
Voor een bezoek van onze energiecoach kunt u zich aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl of telefonisch via (0519) 20 00 01.


