
(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na het 
verzenden van het besluit laten weten dat u 
het niet eens bent met de vergunning. 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 gemeen-
tehuis bekijken (op afspraak). Bezoek voor de 
openingstijden en het adres van het gemeen-
tehuis de website van de gemeente. Voor infor-
matie 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
• perceel aan de Johannes Durkloane, 

het bouwen van een woning (aanvraag 
is ontvangen op 3 november 2022).

n Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 20 en 20 a t/m 

20g, het bouwen van acht woningen 
(aanvraag is ontvangen op 7 november 
2022).

n De Westereen
• sluis nabij Boppewei  2, het realiseren 

van een drijvende steiger en twee vaste 
steigers (aanvraag is ontvangen op 
2 november 2022).

n Driezum
• Eastwâld 10, het bouwen van een 

overkapping (aanvraag is ontvangen op 
3 november 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 Feanwâlden
• perceel ten westen van De Wâl 3 t/m 

5 e, het aanleggen van een grondwal 
(besluit is verzonden op 7 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, afde-
ling 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.

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning

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

n Feanwâlden
• Haadstrjitte 2, het renoveren van de 

voorwoning ten behoeve van een 
zorgonderneming en het bouwen van 
15 appartementen en zorgpost. 

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

Verleende exploitatievergunning
n Damwâld
• Foarwei 25, het exploiteren van 

horecabedrijf De Halte (besluit is 
verzonden op 7 november 2022).

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

Verleende standplaatsvergunning
n Damwâld
• nabij het winkelcentrum, het innemen 

van een standplaats voor de verkoop 
van vis op donderdag en zaterdag van 
1 januari 2023 tot 1 januari 2024 (besluit 
is verzonden op 8 november 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 publiceert 
de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat 
moment kunt u de documenten met informatie 
over de vergunning bekijken (op afspraak) en 
hierop reageren. U kunt nu nog niet reage-
ren. Heeft u vragen over de aanvraag van de 
vergunning 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. Vragen over corona?

Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).

STOKEN? DENK AAN JE BUREN!
8 tips om schoner hout te stoken

Ga je hout stoken?
Met deze tips zorg 
je voor minder 
uitstoot en overlast. 
Zo zorgen we voor 
gezondere lucht in 
de stad. Voor jou én
je buren.

Maak vuur aan volgens de 
handleiding bij je kachel 
of haard. Of gebruik de 

Zwitserse methode.

Stook nooit hout dat is 
geverfd, gebeitst of 

geimpregneerd.

Houd de luchttoevoer 
naar de houtkachel

helemaal open.

Controleer de kleur van de
vlam en de rook. Is de vlam 
heldergeel en zie je de rook 

bijna niet? Dan gaat het goed.

Laat het houtvuur
vanzelf uitbranden.

Stook alleen 
droog hout.

Wil je weten of je 
kunt stoken? 

Kijk op stookwijzer.nu

Zet tijdens het stoken 
een raam open, of houd 
ventilatieroosters open.

Ervaar je houtrookoverlast van de 
buren? Dan is een goed gesprek 
aangaan met de buren het beste wat 
je kunt doen. Dit is niet altijd makke-
lijk, maar wel belangrijk. Daarbij kun 
je ze ook voorzien van bovenstaande 

tips. Houtkachels zijn niet verboden. 
De gemeente kan meestal niet op- 
treden tegen overlast veroorzaakt  
door houtrook. Daarvoor zijn er geen 
wettelijke mogelijkheden.

WAT TE DOEN BIJ OVERLAST? 

Word jij onze nieuwe, enthousiaste  
en gedreven collega

Werkvoorbereider Civiele Techniek 
(36 uren per week)

Kijk op www.werkeninfriesland.nl 
voor meer informatie

VACATURE

Heeft u een elektrische auto, maar 
geen eigen parkeermogelijkheid? 
Dan kunt u een openbare laadpaal 
aanvragen. Deze laadpaal is niet alleen 
voor uzelf bedoeld, maar ook voor 
andere gebruikers. 
 
Als u een eigen oprit heeft, dan bent 
u vrij om hier een laadpaal te plaatsen. 
Hiervoor kunt u terecht bij een garage 
of bij een installatiebedrijf. 
 
Kijk voor meer informatie en het aan-
vragen van een openbare laadpaal op: 
www.dantumadiel.frl/laadpaal.

OPENBARE LAADPAAL

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE
De ôffalkalinder wurdt net mear op papier 
ferstjoerd! Download daarom de digitale afval-
kalender 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 afval-
scheidingswijzer. 
Wat wolle jo noch mear witte?  
Bekijk allerlei relevante informatie over de  
verschillende afvalstromen.



16 november 2022

 WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem
In de week van 14 tot 22 november is het de nationale Week 
tegen kindermishandeling. In deze week wordt landelijk 
aandacht gevraagd voor het tegengaan van kindermishandeling. 

Elk mishandeld kind, is er één teveel 
Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een 
kind bedreigend of gewelddadig is. Jaarlijks worden rond de 
119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling.

Kindermishandeling heeft verstrekkende gevolgen voor kinderen 
Kindermishandeling omvat een breed scala aan vormen. Het is niet alleen de 
fysieke of mentale mishandeling van kinderen, maar ook seksueel misbruik en 
verwaarlozing. Een kind dat mishandeld wordt, gedraagt zich anders dan zijn of 
haar leeftijdsgenootjes. Ook kan een kind er anders uitzien dan zijn of haar klas-
genootjes. Denk aan gescheurde kleren, een bleek en vermoeid gezichtje, een 
grote toename of juist afname in het gewicht en vaak ziek zijn. 

Maak jij je zorgen over een kind of situatie? Neem contact op met Veilig Thuis
Wegkijken en doen alsof kindermishandeling niet bestaat is niet oké. Jij kunt ook 
iets doen om ervoor te zorgen dat een eerste stap wordt gezet en de cirkel van 
geweld tegen kinderen wordt doorbroken. 

Neem contact op via 
0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Is het kind direct in nood? 
Bel dan altijd met 112.
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‘Als energiecoach kom ik bij huurders en woning- 
eigenaren thuis om op een praktische manier 
te helpen met energie besparen. Het zijn vaak 
kleine dingen die bij elkaar al veel effect kunnen 
hebben op het energieverbruik.’

    
 

Per 1 oktober 2022 is de gemeentelijke organisatie van Noardeast-Fryslân 
gewijzigd; de organisatie is in gedeeld in clusters, met clusterhoofden i.p.v. 
managers en teamleiders.Hierdoor was het nodig om en een aantal aanwijzingen 
van ambtenaren gemeentelijke belastingen aan te passen.

Het college heeft de aanwijzing van de invorderingsambtenaar en de belasting-
ambtenaren binnen de organisatie van Noardeast-Fryslân opnieuw gedaan; 
de invorderingsambtenaar is een nieuwe functionaris geworden en die van de 
belastingambtenaren is aangepast aan hun functie binnen een nieuw cluster. Het 
besluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis en is ook gepubliceerd in 
het gemeenteblad (vandaag). Het treedt in werking op de dag na publicatie.

AANWIJZING AMBTENAREN  
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN


