
Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

CONTACT

GEBIEDSTEAMS

Postbus 13,  9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88 
ma t/m do: 8.30-16.30 uur
vrijdag: 8.30-12.00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

• maandag : 09.00-12.00 uur
• dinsdag : 09.00-12.00 en 
     19.00-20.30 uur 
   (alleen burgerzaken)
• woensdag : 13.00-16.30 uur
• donderdag : 09.00-12.00 uur
• vrijdag : 09.00-12.00 uur

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88
 

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Damwâld
• nabij Haadwei 119, het plaatsen van 
  een telecommunicatiemast (aanvraag is 
  ontvangen op 17 december 2018). 
• nabij en achter de woningen Master 
  Klokwei 59 t/m 75 oneven en Ds Germs-
  wei 99 t/m 105 oneven, het verplaatsen \
  van een sloot naar een nieuwe erfgrens 
  (aanvraag is ontvangen op 
  18 december 2018). 

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende of gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Broeksterwâld
• Auke Jansstrjitte 25, het bouwen van 
  een woning (besluit is verzonden op 19 
  december 2018).

n Damwâld
• aan de Lytse Loane, het kappen van 24 
  bomen (besluit is verzonden op 
  19 december 2018).

n De Falom
• Achterwei 6, het realiseren van een 
  gebouw ten behoeve van de zorgboerde-
  ring (besluit is verzonden op 
  19 december 2018).

n Feanwâlden
• Boskrâne 7, het bouwen van een woning 
  (besluit verzonden 19 december 2018).
• aan de Skierstins, het kappen van 26 
  bomen en bosplantsoen (besluit is 
  verzonden op 19 december 2018).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde omge-
vingsvergunning
n Broeksterwâld
• Auke Jansstrjitte 25, het plaatsen van 
  een tijdelijke woonunit (aanvraag buiten 
  behandeling gesteld).
• Kavelwei 25, het realiseren van een 
  schuur (aanvraag buiten behandeling
  gesteld).

n Damwâld
• Koekoeksblom 41, het plaatsen van een 
  kleine windmolen (aanvraag is inge-
  trokken).

n De Westereen
• De Gentiaan 31, het plaatsen van een 
  carport (aanvraag buiten behandeling
  gesteld)

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis 
te Damwâld. De vergaderingen zijn open-
baar. Meer informatie en de agenda is te 
vinden op www.dantumadiel.frl 

Verleende exploitatievergunning
n Feanwâlden
• het Bûtenfjild 24, het exploiteren van een 
  horecabedrijf (besluit is verzonden op 
  21 december 2018).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

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 vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Damwâld
• Trekwei 8b, het oprichten van een klein-
  schalige paardenhouderij en dagbeste-
  ding Plusboerderij.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  2 januari 2019

Welkom bij de vernieuwde gemeenterubriek van Dantumadiel!
Een nieuw jasje voor de gemeenterubriek. Verder verandert er niet veel. Net als voorheen vindt u hier de belangrijke 
onderwerpen en besluiten van uw gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde 
website www.dantumadiel.frl

DE GEMEENTE DANTUMADIEL WENST U EEN GELUKKIG 2019!

VERGUNNINGEN

OPENINGSTIJDEN

‘Sko ris oan’ (schuif ‘ns aan)!  
Onder deze titel vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het 
college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, 
ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij de 
mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.

Dantumadiel heeft er voor gekozen om een zelfstandige gemeente te blijven. Een 
gemeente die van en voor haar inwoners is. Een gemeente die het belang van de 
inwoners voorop stelt en ruimte biedt aan mensen, bedrijven en organisaties die 
maatschappelijk initiatief tonen. Ontmoetingen staan daarbij centraal, om zo de 
lokale kennis en kracht nog beter te kunnen benutten.

‘Brochje mei B en W’ (ontbijt met B en W) 
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk 
ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!
 
Meld jij je ook aan voor het ontbijt in jouw dorp?  
Het eerstvolgende ontbijt vindt plaats in Rinsumageast op 15 januari 2019. 
Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

B en W schuift bij jou aan!
Ontbijt mee in Rinsumageast

Wanneer? Dinsdag 15 januariHoe laat? Tussen 08:30 en 09:30 uur Waar? MFC de Beijer


