
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  7 december 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 Broeksterwâld
• Kavelwei 14, het wijzigen van de 

voorgevel (aanvraag is ontvangen op  
24 november 2022).

n Damwâld
• Perceel tussen Nije Hale 64 en 66, het 

tijdelijk plaatsen van een woonunit/ 
tiny house voor de termijn van  
10 jaar (aanvraag is ontvangen op  
25 november 2022).

• Mr. P.A. Bergsmastrjitte 16, het 
realiseren van een carport (aanvraag is 
ontvangen op 24 november 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd.
Het betreft de aanvraag:
n Damwâld
• Master de Grootstrjitte 17, het plaatsen 

van een tuinhuis met een schutting 
(brief weigering is verstuurd op  
29 november 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 8 de-
cember 2022 6 weken op het gemeente-
huis ter inzage (op afspraak). Indien u het 
niet eens bent met deze weigering kunt 
u binnen deze termijn een bezwaarschrift 
indienen.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Driezum 
• Achterwei 14, het verplaatsen van een 

dam (besluit is verzonden op  
29 november 2022).

n Feanwâlden
• Anthony Fokkerloane 28, het realiseren 

van een aanbouw (besluit is verzonden 
op 1 december 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 
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.

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bij-
gaande aanvraag buiten behandeling te 
stellen. Dat betekent dat de gemeente 
de aanvragen niet verder in behande-
ling neemt. Het betreft de navolgende 
aanvraag:
n Broeksterwâld
• nabij Ds. Feitsmawei 2, het kappen en 

rooien van twee bomen.

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

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n Damwâld
• Badhúswei / Lytse Loane (parkeerterrein 

bij sportcomplex), het organiseren van 
het Jaarwisseling Feest Damwâld op  
1 januari 2023  (aanvraag is ontvangen 
op 29 november 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.

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

(*) 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 
vergunning. Dit heet bezwaar maken. 
U kunt bezwaar maken als de vergun-
ning 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.

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.

 

Je kent het vast wel. Auto volgepakt met boodschappen en alle 
parkeerplaatsen in de straat zijn bezet. Een paar straten verder is er vast wel een 
plekje beschikbaar. Maar om dat hele eind te lopen met alle boodschappen zit 
je ook niet op te wachten. Dan is het toch even handiger om de auto half op de 
stoep te zetten en alles uit te laden. Maar mag dat eigenlijk wel? 
 
Buurtgenoten in een rolstoel, met krukken, met een rollator of met een kinder-
wagen hebben de stoep nodig om veilig onderweg te zijn. De auto even snel 
parkeren op de stoep kan ervoor zorgen dat niet iedereen de stoep kan 
gebruiken. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. 
 
Aankomende tijd zijn onze toezichthouders, zichtbaar én onzichtbaar, 
aanwezig in onze gemeente om foutgeparkeerde auto’s te controleren 
Met parkeren op de stoep loop je niet alleen het risico dat je de toegang voor 
iemand belemmert, maar ook dat je een boete oploopt van €100,- (excl. admi-
nistratiekosten). Help jij mee aan een veilige omgeving voor jouw buurgenoten? 
Zoek een veilige parkeerplaats, voorkom een bekeuring en samen zorgen wij 
ervoor dat iedereen veilig thuis komt. 

ZOEK EEN VEILIGE PARKEERPLAATS EN  
VOORKOM EEN BEKEURING

 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘JOHANNES 
TABESSTRJITTE - BROEKSTERWÂLD ’ 

Op  31 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan  
‘Broeksterwâld – Johannes Tabesstrjitte’ vastgesteld. Er zijn daarbij geen  
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  
Vanaf 7 december tot en met 18 januari 2023 ligt het vastgestelde bestem-
mingsplan ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 
4 vrijstaande woningen mogelijk. 

Het bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 
voor iedereen (gedurende zes weken) ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld (alleen op afspraak). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code: 
NL.IMRO.1891.BpBwJtabesstrjitte-VA01.

Wilt u reageren?
Vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kunt u een beroepschrift 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift 
kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, 
kunt u kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.


