
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  9 november 2022

Vergunningen
Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Damwâld
• Master de Grootstrjitte 25, het 

aanleggen van een oprit (besluit is 
verzonden op 2 november 2022).

n Rinsumageast
• Van Aylvawei 40, het milieuneutraal 

wijzigen van de inrichting door het 
bouwen van een kantoor (besluit is 
verzonden op 2 november 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 
 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 voor-
ziening 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.

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 

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

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  
gemeentehuis de website van de 
gemeente. Voor informatie over het 
bekijken van de documenten of andere 
vragen kunt u ook bellen. Dit kan via 
(0519) 29 88 88.

 

In november en december ontvangen alle huishoudens in Nederland 190 euro 
korting op de energierekening van hun energieleverancier. Dit heeft geen 
gevolgen voor uw uitkering. U hoeft deze korting dus niet te melden bij de 
gemeente. Het gaat om een eenmalige lastenverlichting, die niet als vermogen 
of inkomen wordt gezien.

KORTING ENERGIEREKENING GEEN GEVOLGEN
VOOR UW UITKERING

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE

De ôffalkalinder wurdt net mear op papier 
ferstjoerd! Download daarom de digitale 
afvalkalender via de website of download 
de app. Heeft u hulp nodig? Neem contact 
met ons op. Wij printen de afvalkalender 
voor u uit!
Wannear moat de kontener by de dyk?  
Ontvang een handige reminder voor het 
ophaalmoment in de app of zet de data in 
je digitale agenda. 
Wêr kin it ôffal hinnebrocht wurde?  
Bekijk alle locaties waar u afval naar toe  
kunt brengen op de kaart en gebruik de 
afvalscheidingswijzer. 
Wat wolle jo noch mear witte?  
Bekijk allerlei relevante informatie over de  
verschillende afvalstromen.

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

Rectificatie!

Activiteitenkalender  
Kom Erbij week Dantumadiel    
Donderdag 17 november (in plaats van 24-11)
Ouderenmiddag, samenzang en luisteren naar een overdenking 
Locatie: Filadelfia Gemeente, Suder Stasjonsstrjitte 16,  
9271 HB De Westereen | Tijd: inloop 14.30 uur, start 15.00 uur.


