
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.
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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  Broeksterwâld
• Ds. Feitsmawei 2, het kappen en 

rooien van twee bomen (aanvraag is 
ontvangen op 6 oktober 2022).

• Boargemaster Nautawei 1, het 
veranderen van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 10 oktober 2022).

n  Driezum en Wâlterswâld
• diverse locaties, het plaatsen van 

invalsborden (aanvraag is ontvangen 
op 3 oktober 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
• Achterwei 21, het realiseren van een 

Bed & Breakfast in een bestaand 
woudhuisje (besluit is verzonden op 11 
oktober 2022).

• Bûterblom 35, het uitbreiden van de 
woning (besluit is verzonden op 13 
oktober 2022).

n  De Westereen
• Lange Reed 2 a, het verbouwen van 

het hoofdgebouw (besluit is verzonden 
op 11 oktober 2022).

n  Driezum
• De Steech 10, het verbouwen van  

de woning (besluit is verzonden op  
12 oktober 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 agen-
da is te vinden op www.dantumadiel.frl.

Verleende drank- en horecavergunning 
(para-commerciële)
n  Feanwâlden
• Haadstrjitte 17, een alcoholvergunning 

voor het horecabedrijf (besluit is 
verzonden op 11 oktober 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

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

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  De Westereen
• op het parkeerterrein aan de 

Sportloane, het organiseren van 
Kersttent De Westereen op 26 
december 2022 (aanvraag is 
ontvangen op 5 oktober 2022).

Aanvraag inzien of reageren? 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  
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 

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

25 oktober
Fiets Totaal Doortrap Dag 

Fiets je mee?
^
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BLADBAKKEN WORDEN GEPLAATST

Volgende week worden er weer bladbakken geplaatst in onze gemeente. Deze bakken worden geplaatst als extra service voor het inzamelen van bladeren. Daarnaast 
zijn de bladbakken geplaatst om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van groente-, fruit- en tuinafval. De verwerking van bladeren is namelijk goedkoper. In de 
bakken mogen alleen bladeren, geen ander (grof) tuinafval. Bij misbruik kan de gemeente besluiten om de bladbak weg te halen.

Op de volgende locaties worden bladbakken geplaatst:

De exacte locaties worden ook op de kaart weergegeven in de ôffalapp en in de ôffalkalinder.

DORP STRAATNAAM

Broeksterwâld Auke Jansstrjitte

Damwâld Badhúswei, Blauhússtrjitte, Dr. J. Botkepaad, Ds. Germswei, Ds. Germswei, Lytse Loane/Foarwei, Mr. P.T. v.d. Herbergloane, Eintemastrjitte/ 

Joh. Douweswei, Haadwei, Thiedemawei, Uilke Reitseswei, T.E. Teunissenwei, Pinksterblom

De Westereen Skriesstrjitte, Egbert Baarsmastrjitte, Ljurkstrjitte, A. van der Meulenstrjitte, Miedloane, Parkloane, Toerstrjitte, Fogelsang, Lange Reed, Foarstrjitte, 

Keimpe Sikmawei, Finkstrjitte

Feanwâlden Ir. Dirk Asjesloane, De Bjirken, Pieter de Clercqstrjitte, De Haven, De Iken, Juliusstrjitte, Lysterstrjitte, De Hagedoarn/Haadstrjitte, Mûnestrjitte,  
Nije wei, Prysterikker, Eastein, Notaris Straatsmawei, Skierstins, Swellestrjitte, Tjalling Talmastrjitte, Toarteldostrjitte, Ljiploane, Slachfinkstrjitte

Wâlterswâld Tsjerkeloane

JAARWISSELING 2022

Gaat u dit jaar ook weer carbidschieten of een feestje organiseren tijdens de 
jaarwisseling? Op deze pagina vindt u informatie over de jaarwisseling.

Feesten tijdens de jaarwisseling: vraag voor 1 november 2022 een 
vergunning aan!
Wilt u een evenement organiseren tijdens de jaarwisseling? Dan moet u daar  
toestemming van de gemeente voor vragen. Dat doet u door middel van een mel-
ding of het aanvragen van een vergunning. Kijk voor meer informatie op  
www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.  

Let op: de aanvraag van de vergunning moet uiterlijk 1 november 2022 ingediend 
zijn via jaarwisseling@dantumadiel.frl.

Carbidschieten: inschrijven voor de locatie kan tot 1 november 2022
Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Afgelopen jaar 
zijn de onderstaande locaties aangeduid als carbidlocaties. Wilt u dit jaar 
opnieuw op deze locatie carbidschieten? Schrijf u voor 1 november 2022 in via 
jaarwisseling@dantumadiel.frl. 

Vermeld daarbij:
- uw contactgegevens;
- wie aanspreekpunt op de oudejaarsdag is: naam, e-mail en telefoonnummer.

Andere of nieuwe carbidlocatie? Inschrijven voor 1 november 2022
Wilt u carbidschieten op een andere locatie dan hierboven staat weergegeven? 
Of is het de eerste keer dat u gaat carbidschieten? Neem dan contact op met de 
gemeente en stuur een mail met uw gegevens en de voorkeur van de locatie naar 
jaarwisseling@dantumadiel.frl. Wij nemen contact met u op. Inschrijven kan tot 
1 november. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging of de locatie is 
goedgekeurd.

Vragen over de locatie
Heeft u als inwoner vragen over de carbidlocatie die op deze pagina vermeld staat? 
Neem contact met ons op via jaarwisseling@dantumadiel.frl.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.

Schrijf u in voor de volgende locaties:

 

JAARWISSELING 2022

PLAATS LOCATIE

Broeksterwâld Tienewei 14

Damwâld Koarndyk (weiland)

Damwâld Fermanjepaad 5

Damwâld Yndyksloane (weiland)

De Falom Achterwei 2

De Falom Mûnewei 35

Driezum Wâlddyk 1 (weiland)

Driezum Sportpark Treffers Heech

Feanwâlden Tienewei / Bûtefjild (kruispunt/weiland)

Feanwâlden De Flearen (weiland)

Feanwâlden Einekooi (weiland)

Feanwâlden Bûtefjild 1 a (weiland)

Readtsjerk Boskwei 23 (weiland)

Rinsumageast Galgeheech 9

Rinsumageast Eysingawei 24

Sibrandahús Burdaarderstrjitwei 17 (weiland)

Wâlterswâld De Sânhârst

Wâlterswâld Blaulânsreed kruising Foarwei (weiland)

Wâlterswâld Reinous Reed 9 (weiland)

De Westereen Boppewei 2 (evenemententerrein)

De Westereen Krikelbeam (weiland)

De Westereen Fogelsang / Bûterwei (weiland)

De Westereen Dwarsreed 1 (weiland de Lange Reed en Dwarsreed 1)

De Westereen Foarstrjitte 75 (gem. Veenwouden, sectie L, nummer 100)

2022 2023

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE

Heb jij de ‘ôffalapp’ al op je mobiel?  

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!


