
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  1 februari 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 De Westereen
• Ferlinge Stasjonsstrjitte 23, het 

verbouwen van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 24 januari 2023).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Geweigerde eerder verleende 
omgevingsvergunning
De gemeente heeft een eerder verleende 
omgevingsvergunning grotendeels inge-
trokken en geweigerd. Het betreft de 
aanvraag:
n Feanwâlden
• De Swette 3 c, het realiseren van een 

geluidswand, het plaatsen van een 
portocabin en het aanleggen van een 
uitrit. (brief weigering is verzonden op  
5 december 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag 2 
februari 2 weken op het gemeentehuis 
ter inzage (op afspraak). Indien u het niet 
eens bent met deze weigering kunt u 

binnen deze termijn een beroepschrift 
indienen. 

Tegen dit besluit kan beroep worden 
ingesteld
U kunt alleen beroep indienen als u 
belanghebbende bent en aan u redelij-
kerwijs niet kan worden verweten dat u 
niet eerder beroep heeft ingesteld. Het 
beroepschrift moet u binnen 2 weken 
vanaf de dag na de terinzagelegging van 
dit besluit opsturen naar de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt 
uw beroepschrift ook digitaal indienen. 
Dit kan via www.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code 
nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, 
kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, 
kunt u de rechter ook vragen om een 
voorlopige voorziening. Zo'n verzoek 
moet worden opgestuurd naar de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt 
uw voorlopige voorziening ook digitaal, 
via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht aan-
vragen. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-
code nodig. Als u nog geen DigiD-code 
hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

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

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

Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
• op het parkeerterrein aan de 

Badhúswei, het organiseren van 
Lunapark (kinderkermis) van 12 april 
t/m 15 april 2023 van 14.00 tot 22.00 
uur (besluit is verzonden op 24 januari 
2023).

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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Wâlterswâld
• Broekloane 31, het opslaan van ten 

hoogste 599 m3 groenafval en 100 ton 
houtafval (A- + B-hout).

(*) Als de vergunning wordt verleend  
publiceert de gemeente een nieuw 
bericht. Vanaf dat moment kunt u de docu-
menten met informatie over de vergunning 
bekijken (op afspraak) en hierop reageren. 
U kunt nu nog niet reageren. Heeft u 
vragen over de aanvraag van de vergun-
ning 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.

(**) 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 ge-
meentehuis 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.


