Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

ONDERNEMERSAVOND
30 januari,19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Dokkum

16 januari 2019

Vergunningen

CONTACT

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
• Badhύswei 31, het kappen van 8 bomen
en het verwijderen van bosschages (aanvraag is ontvangen op 7 januari 2019).
n Rinsumageast
• Aldewei 10 te Rinsumageast, het vervangen en vergroten van de bestaande
garage (aanvraag is ontvangen op 31
december 2018).
• Van Aylvawei 3 te Rinsumageast, het inpandig verbouwen van een winkelruimte
tot woning (aanvraag is ontvangen op
2 januari 2019).

Op woensdag 30 januari organiseert de gemeente Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel in samenwerking met de ONOF (Ondernemers Federatie
Noordoost Fryslân) een ondernemersavond voor loonbedrijven uit
de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en
Tytsjerksteradiel.
Tijdens deze bijeenkomst zal u welkom geheten worden door wethouders
van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Team Inkoop zal vervolgens
het nieuwe selectie proces van Werken voor Loonbedrijven van de
gemeente aan u uitleggen. Vervolgens is er volop gelegenheid om
vragen te stellen en te netwerken. Graag nodigen wij u uit voor deze
ondernemersbijeenkomst.
Programma
18.45 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkom
Uitleg selectieproces van Werken voor Loonbedrijven
Netwerkborrel

Aanmelden kan via inkoop@noardeast-fryslan.nl. We hopen u te zien op
woensdag 30 januari!

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 geweigerde omgevingsvergunning.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis
te Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl
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.
Vergadering Algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 24 januari 2019, vanaf
15.15 uur, komt de Algemene kamer van
de adviescommissie bezwaarschriften bij

B & W gaat de dorpen in!
Schuif aan in Broeksterwâld

‘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 aan de
ontbijttafel, op locatie, bij de mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de
dorpen.
Dorpenronde
Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen.
Om de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakt het college
een ronde langs alle dorpen. Deze ‘Dorpenronde’ bestaat uit een
serie bijeenkomsten waar je de kans krijgt om mee te denken over de
ontwikkelingen in uw dorp. Het gesprek kan gaan over verschillende thema’s:
Bouwen en Wonen, Welzijn, Werk en Inkomen, Verkeer en Openbare ruimte,
maar ook over de dienstverlening binnen de gemeente of over bijvoorbeeld
burgerinitiatieven. Misschien zijn er ook nog andere onderwerpen die
jou bezig houden. Je kunt ideeën aandragen, problemen aankaarten of
aangeven wat volgens jou beter of anders kan. Per dorp wordt er een agenda
gemaakt en wordt er terug gekoppeld wat de stand van zaken is.
Schuif jij aan?
Het college gaat graag met je in gesprek! De eerste bijeenkomst van de
‘Dorpenronde’ vindt 28 januari plaats in Broeksterwâld.
Iedereen is van harte welkom!

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
ma t/m do: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl
OPENINGSTIJDEN
• maandag
• dinsdag

: 09:00-12:00 uur
: 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
VERGUNNINGEN
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88
GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.
Afspraak maken via (0519) 29 88 88

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

elkaar. De in die vergadering te
behandelen bezwaarschriften vindt u op
https://noardeast-fryslan.nl/adviescommissie-voor-bezwaarschriften en op
https://dantumadiel.frl/adviescommissievoor-bezwaarschriften
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Noardeast-Fryslân,
team JS (0519) 29 88 88.

28 januari 2
019
19:30 uur
Doarpshûs D
e Pipegael
Broeksterwâ
ld

WINNENDE LOTEN KERSTBOMENACTIE DANTUMADIEL

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

De kerstbomenactie die zaterdag 5 januari plaatsvond in de gemeenten
Noardeast-Frylân en Dantumadiel is weer succesvol verlopen. In bijna 40
dorpen en wijken waren vrijwilligers actie om de kerstbomen in ontvangst
te nemen. Maar liefst 1750 bomen werden op verschillende locaties in
de gemeente ingeleverd. Behalve een waardebon, ontving men ook per
ingeleverde boom een lootje.

Over de belastingjaren 2017 en 2018 heeft het Noordelijk Belastingkantoor de
verzoeken om kwijtschelding voor de gemeente Dantumadiel in behandeling
genomen. De gemeente Dantumadiel handelt met ingang van 1 januari 2019 de
verzoeken om kwijtschelding zelf af. Voor u betekent deze verandering het volgende:

Onder alle lootjes is per inzamelpunt in de deelnemende dorpen en
wijken een geldprijs van 25 euro verloot.
De volgende lootjes zijn in de prijzen gevallen:
Damwâld
De Falom
De Westereen
Driesum
Feanwâlden

300
130
859
44
211

oranje
blauw
roze
oranje
geel

Prijswinnaars kunnen zich tot 21 januari om 12.00 uur melden
bij de gemeente via email: info@dantumadiel.frl
De prijsuitreiking van Dantumadiel vindt plaats op
woensdag 23 januari om 15.30 uur in het gemeentehuis
in Damwâld en wordt verzorgd door wethouder
Gerben Wiersma.

U heeft over de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 en/of 2018 geen
uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek ontvangen.
U hoeft geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke belastingen
2017 en/of 2018 waarvan het verzoek om kwijtschelding nog in behandeling is.
U hoeft ook geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke
belastingen 2019. Voorafgaand aan de aanslagoplegging van 31 maart 2019
stuurt de gemeente u een brief waarin wordt aangegeven of u recht heeft op
geautomatiseerde kwijtschelding 2019. Ook wordt u in deze brief geїnformeerd
over het niet eerder afgehandelde kwijtscheldingsverzoek.
U heeft over de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 en/of 2018 een
uitspraak op het kwijtscheldingsverzoek ontvangen.
U hoeft geen actie te ondernemen voor de aanslag gemeentelijke
belastingen 2019. Voorafgaand aan de aanslagoplegging van 31 maart
2019 stuurt de gemeente u een brief waarin wordt aangegeven of u recht
heeft op geautomatiseerde kwijtschelding 2019. Indien u geen recht heeft
op geautomatiseerde kwijtschelding 2019 wordt u geїnformeerd over de
mogelijkheid alsnog kwijtschelding aan te vragen.
U heeft niet eerder een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen van
de gemeente Dantumadiel.
Voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2019 van de gemeente
Dantumadiel kunt u, nadat u de aanslag heeft ontvangen, kwijtschelding
aanvragen via de website van de gemeente. Op de website kunt u het verkorte
formulier kwijtschelding invullen. De gemeente stuurt u een brief waarin
wordt aangegeven of u recht heeft op geautomatiseerde kwijtschelding.
Indien u geen recht heeft op geautomatiseerde kwijtschelding 2019 wordt u
geїnformeerd over de mogelijkheid alsnog kwijtschelding aan te vragen.
U wilt nog kwijtschelding aanvragen over een voorgaand belastingjaar.
U kunt via telefoonnummer (0519) 298888 contact opnemen met de afdeling
Invordering van de gemeente.

AANKONDIGING HOORZITTING JEUGDSOOS
Op dinsdag 22 januari 2019 organiseert de raad van Dantumadiel een hoorzitting
waarin de raad door vertegenwoordigers van jeugdsoos De Gleonkoppen
geïnformeerd zal worden over de toekomstplannen van de jeugdsoos.
Agenda Hoorzitting Jeugdsoos “De Gleonkoppen” Feanwâlden.
Tijd:
19.30 – 20.00 uur
Locatie:
Voetbalkantine SC Veenwouden, Ljurkstrjitte 2 in Feanwâlden
Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meldt u zich dan uiterlijk 2 uur voorafgaand
aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Teun de Jong via mail:
t.dejong@dantumadiel.frl
Op de website van de gemeente www.dantumadiel.frl kunt u de agenda en de
achterliggende stukken vinden onder bestuur > gemeenteraad kalender.
De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

