
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  18 januari 2023

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
• Doniawei 58, het kappen van een 

elzensingel (aanvraag is ontvangen op 
9 januari 2023).

• Hynsteblom 6, het realiseren van 
een aanbouw op het garage dak en 
vervangen van de aanbouw achter de 
woning (aanvraag is ontvangen op  
11 januari 2023).

n Feanwâlden
• Feintensloane 38, het bouwen van 

een vrijstaande schuur (aanvraag is 
ontvangen op 5 januari 2023).

• De Wâl 83, het verbouwen van het 
achterste deel van de woonboerderij 
(aanvraag is ontvangen op 9 januari 
2023).

n Wâlterswâld
• perceel nabij Bonifatiusstrjitte, het 

bouwrijp maken van het terrein 
(aanvraag is ontvangen op 11 januari 
2023).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd.
Het betreft de aanvraag:
n De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 25, het plaatsen 

van een erfafscheiding (brief weigering 
is verstuurd op 6 januari 2023).

De weigering ligt vanaf donderdag 19 
januari 2023 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 Damwâld
• perceel tussen Nije Hale 64 en 66, het 

tijdelijk plaatsen van een woonunit / 
tiny house voor een periode van  
10 jaar (besluit is verzonden op  
11 januari 2023).

n Feanwâlden
• nabij Bûtefjild 24, het aanleggen van 

laadpunten voor elektrische sloepen 
op de bestaande steigers  (besluit is 
verzonden op 11 januari 2023).

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 wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.dantuma-
diel.frl.

Ontvangen aanvraag 
exploitatievergunning 
n Rinsumageast 
• Rjochthússtrjitte 11, het exploiteren van 

een horecabedrijf (overname bestaand 
bedrijf) (aanvraag is ontvangen op  
5 januari 2023).

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 
vergunning. Dit heet bezwaar maken. 
U kunt bezwaar maken als de vergun-

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

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.

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

Heb jij de ‘ôffalapp’ al op je mobiel? 
Download de app 
‘Offalapp Dantumadiel / 
Noardeast-Fryslân’ 

Meer info via www.offalkalinder.nl

PLEEGOUDER WORDEN…IETS VOOR U?

Opgroeien in een gezin is voor de meeste kinderen normaal. Soms 
zijn de problemen in een gezin zo groot, dat een kind (tijdelijk) niet 
thuis kan wonen. Een pleeggezin is dan vaak het beste alternatief. 
Een gezin waar een kind zich veilig voelt, liefde en aandacht krijgt én 
gewoon kind kan zijn. De duur en vorm van pleegzorg varieert. Want 
het ene kind heeft iets anders nodig dan het andere kind. Daarom 
zijn er verschillende vormen van pleegzorg (deeltijd, kortdurend en 
langdurend) én zijn verschillende pleegouders nodig!

Denkt u er wel eens over na om pleegouder te worden? En wilt u 
graag weten wat erbij komt kijken?
Op 26 januari 2023 organiseert Jeugdhulp 
Friesland i.s.m. de William Schrikker 
Gezinsvormen een informatiebijeenkomst 
in het gemeentehuis van Damwâld. Daar 
kunt u met pleegouders spreken, vragen 
stellen en informatie ontvangen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

Aanmelden: www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouder-worden

Informatieavond Pleegzorg
Donderdag 26 januari | 20.00 uur | gemeentehuis Damwâld

 
25 JANUARI VANAF 15.30 UUR 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op 25 januari 
2023 gesloten vanaf 15.30 uur. We zijn die dag vanaf 15.30 uur ook niet telefo-
nisch bereikbaar. U kunt ons de volgende werkdag weer bereiken vanaf 8.30 uur.



18 januari 2023

SUCCESVOLLE KERSTBOMENINZAMELING

Op zaterdag 7 januari 2023 werden er in 6 dorpen in de gemeente kerstbo-
men ingezameld. Wethouder Gerben Wiersma kwam langs in Feanwâlden.  
Dorpsbelang zorgde daar voor warme chocolademelk en zij deelden de 
waardebonnen uit. Daarnaast kregen bomen met voldoende kluit een 
tweede kans. Deze werden in de speeltuin geplant. Ook kerstbomen van 
voorgaande jaren staan in de speeltuin. Er werden ongeveer 70 bomen 
ingezameld in Feanwâlden. 

In de hele gemeente zijn 345 kerstbomen ingezameld.

WINNENDE LOTEN KERSTBOMENACTIE 

In ruil voor een kerstboom kreeg men een waardebon van 50 cent en een lot.
Per deelnemend dorp is er een prijs verloot van 25 euro.

De winnende loten zijn:

Dorp Winnend lot
De Westereen 14
Rinsumageast 164
Feanwâlden 246
Broeksterwâld 391
De Falom 442
Damwâld 519

Heb jij het winnende lotnummer? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de 
prijsuitreiking op woensdag 1 februari 16.00 uur in het gemeentehuis in
Damwâld. De wethouder wil de prijs graag persoonlijk overhandigen. 

Stuur een mail met een foto van je winnende lot naar: afval@dantumadiel.frl


