
documenten of andere vragen kunt u ook 
bellen. Dit kan via (0519) 29 88 88.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  12 oktober 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  Damwâld
• Master de Grootstrjitte 17, het plaatsen 

van een tuinhuis met een schutting 
(aanvraag is ontvangen op  
27 september 2022).

n  Op diverse locaties
• in de gemeente Dantumadiel, het 

kappen van gemeentelijke bomen 
(aanvraag is ontvangen op  
27 september 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  Damwâld
• Doniawei 41, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 
30 september 2022).

• Foarwei 8, het uitbreiden van de 
woning (besluit is verzonden op 4 
oktober 2022).

n  Driezum
• De Steech 8, het verbouwen van de 

woning met bijgebouwen (besluit is 
verzonden op 3 oktober 2022). 

RECTIFICATIE
In de krant van 28 september 2022 stond 
de onderstaande tekst vermeld: 
Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
n  De Falom
• Mûnewei 7 a, het realiseren van een 

dag- en logeeropvang voor jongeren 
met een licht verstandelijke beperking 
(besluit is verzonden op 19 september 
2022).

Dat was niet juist en hieronder ziet u de 
juiste publicatie:
Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
n  De Falom
• Mûnewei 7 a, het realiseren van een 

dag- en logeeropvang voor jongeren 
met een licht verstandelijke beperking 
(besluit is verzonden op 19 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 Be-
stuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Gro-
ningen, 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 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.

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• bij De Haven, het organiseren van de 

intocht van Sinterklaas op 12 november 
2022 (aanvraag is ontvangen op  
30 september 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  De Westereen
• Haven, optocht door dorp, kinderfeest 

in Old Dutch, het organiseren van de 
Sinterklaasintocht op 12 november 
2022 van 13.00 tot 17.00 uur (besluit is 
verzonden op 4 oktober 2022).

n  Damwâld
• door het dorp, het organiseren van 

de Sinterklaasintocht op 19 november 
2022 van 12.00 tot 17.00 uur (besluit is 
verzonden op 7 oktober 2022).

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

Verleende standplaatsvergunning
n  Feanwâlden
• op de Koemarkt, het innemen van 

een standplaats voor de verkoop van 
oliebollen van 3 oktober tot en met  
31 december 2022 (besluit is verzonden 
op 30 september 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
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.

(*) Als de vergunning wordt verleend  
publiceert de gemeente een nieuw 
bericht. Vanaf dat moment kunt u de 
documenten met informatie over de ver-
gunning bekijken (op afspraak) en hierop 
reageren. U kunt nu nog niet reageren. 
Heeft u vragen over de aanvraag van de 
vergunning dan kunt u nu alvast de aan-
vraag 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 gemeente. 
Voor informatie over het bekijken van de 

Op donderdag 13 oktober, vanaf 16.00 uur, komt de Algemene kamer van de advies-
commissie bezwaarschriften bij elkaar. De bezwaarschriften die worden behandeld, 
vindt u op: www.dantumadiel.frl/adviescommissie-bezwaarschriften-dantumadiel. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen team Juridyske Saken (0519) 29 88 88. 

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Geef dit door via info@noardeast-fryslan.nl. Of bel 
naar (0519) 29 88 88 en vraag naar Team Juridyske Saken.

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 

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

    
 

“We wilden ons huis uit 1850 beter isoleren en 
zijn niet technisch aangelegd. Daarom zochten 
we deskundig advies. Wil je ook aan de slag? 
Weet je niet goed hoe? Maak een afspraak 
met een energieadviseur via de gemeente. Dit 
is gratis. Ze delen graag hun kennis met jou. 
En kijk op duurzaambouwloket.nl/dantumadiel 
voor subsidiemogelijkheden, gemeentelijke le-
ningen om je huis duurzaam te maken en tips."

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE

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

Heeft u vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of heeft u problemen met 
het bekijken of downloaden? Bel ons dan 
via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of 
mail naar info@noardeast-fryslan.nl. 

Wij printen dan voor u een kalender 
uit en sturen die naar u op!


