Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
• Nijewei 4, het realiseren van een gasaansluiting (aanvraag is ontvangen op 5
februari 2019).
• Nijewei 2, het realiseren van een woning
met inpandig kantoor (aanvraag is ontvangen op 6 februari 2019).

n De Westereen

• Noarder Stasjonsstrjitte 54, het vervangen van het perronmeubilair alsmede het
plaatsen van een nieuw beschuttingssysteem (aanvraag is ontvangen op 31
januari 2019).
• Westein 61, het verbouwen/uitbreiden
van een woning (aanvraag is ontvangen
op 6 februari 2019).

n Feanwâlden

• Boskrâne 5 a, het bouwen van een
woning (aanvraag is ontvangen op 1
februari 2019).
• Stasjonswei 2, het vervangen van het
perronmeubilair alsmede het plaatsen
van een nieuw beschuttingssysteem
(aanvraag is ontvangen op 31 januari
2019).

• nabij Tienewei 16, het dempen van een
sloot (besluit is verzonden op 4 februari
2019).

n Damwâld

• Trekwei 8 b, het realiseren van een paardenstal met schuur (besluit is verzonden
op 6 februari 2019).

n Feanwâlden

• Nijewei 2 naar Juliusstrjitte, het realiseren van een tweede uitweg (besluit is
verzonden op 5 februari 2019).

n Rinsumageast

• Wierewei 21, het herbouwen en vergroten van de werktuigenberging (besluit is
verzonden op 8 februari 2019).
De dag na verzending liggen de vergunningen zes weken ter inzage op het
gemeentehuis in Damwâld. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen.
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

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.

Ontvangen aanvragen exploitatievergunning
n Damwâld
• Foarwei 25, het exploiteren van een
horecabedrijf (aanvraag is ontvangen op
31 januari 2019).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Damwâld
• ten noorden van Haadwei 6, het kappen
en rooien van 68 bomen.

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 exploitatievergunning

Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken.
Verleende omgevingsvergunning
n Broeksterwâld

Verleende exploitatievergunning
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 21, het exploiteren
van een openbare inrichting (pizzeria)
(besluit is verzonden op 7 februari 2019).

13 februari 2019
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Feanwâlden
• op de Koemarkt, het organiseren van
Keningsdei op 27 april 2019 (aanvraag is
ontvangen op 1 februari 2019).
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 evenementenvergunning.
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 Feanwâlden
• Hellingstrjitte 2, het uitbreiden van de
inrichting met een opslagloods.
Ontwerp bestemmingsplan
‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’
Met ingang van 14 februari 2019 ligt het
bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Iedereen kan in
die periode het ontwerpbestemmingsplan
inzien in de gemeentehuizen te Damwâld
en Dokkum. Het ontwerpplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.dantumadiel.
frl of via www.ruimtelijkeplannen.nl met
IMRO-code NL.IMRO.1891.bpBWtheatertuin-0301.
Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/
haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schrif-

CONTACT
Postbus 22, 9290 AA Damwâld
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
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

telijk als mondeling, binnen de hierboven
genoemde termijn van zes weken. Uw
schriftelijke zienswijze moet u richten aan
de gemeenteraad van Dantumadiel, adres:
Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden gemaakt via het
telefoonnummer 0519-298888 waarbij u
vraagt naar de behandeld ambtenaar.
Het plan is al eerder in deze rubriek gepubliceerd op 6 februari, maar bleek toen
echter niet digitaal raadpleegbaar. Dit is de
reden dat het plan nu opnieuw ter inzage
wordt gelegd.

NIEUWE INFORMATIEGIDS DANTUMADIEL

AANSLAGEN GEMEENTE DANTUMADIEL 2019

De nieuwe informatiegids is uit. In deze gids is informatie
te vinden van organisaties, verenigingen, bedrijven en
de gemeente.

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en
Kollumerland c.a. gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.
De gemeente Dantumadiel blijft zelfstandig en neemt diensten af van de nieuwe
gemeente Noardeast-Fryslân.

De gids is gratis verkrijgbaar op één van de volgende
locaties:
•
Bibliotheken Noord Fryslân - De Westereen
•
Dorpshuis De Nije Warf - Wâlterswâld
•
Dorpshuis De Pipegael - Broeksterwâld
•
Elkander - Verpleeghuis Talma Hûs - Feanwâlden
•
Elkander - Woonzorgcentrum Brugchelencamp - De Westereen
•
Elkander - Woonzorgcentrum Talma Hoeve - Feanwâlden
•
Hotel Eetcafé 't Dûke Lûk - Feanwâldsterwâl
•
Jachthaven 't Eibertsnêst - De Westereen
•
Kloosterkapel Sibrandahûs - Sibrandahûs
•
MFC De Beijer - Rinsumageast
•
Sporthal Boppeslach - Damwâld
•
Sporthal Hoantserid - Feanwâlden
•
Sporthal Sikkemahal - De Westereen
•
Gemeentehuis Dantumadiel - Damwâld
Ook digitaal
De informatie is ook digitaal te raadplegen via de gemeentegids app of via
dantumadiel.smartmap.nl. De digitale informatie wordt continu bijgewerkt.

Als gevolg van deze fusie worden de aanslagen gemeentelijke belastingen
en WOZ-beschikkingen 2019 van de gemeente Noardeast-Fryslân en de
gemeente Dantumadiel dit jaar niet eind februari maar eind maart verzonden.
De betaaltermijnen en automatische incasso termijnen zullen hierdoor ook een
maand opschuiven.
Beschikt u nog niet over een automatische machtiging en wilt u wel het
gemak van gespreid betalen in 10 termijnen?
Kijk dan op de website www.dantumadiel.frl/automatische-incasso voor
de mogelijkheden.
WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018?
Moet u voor 1 mei 2019 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar
2018 en wordt de WOZ-waarde van uw woning gevraagd?
De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum
1 januari 2017. Die staat op de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke
belastingen 2018 die u vorig jaar met dagtekening 28 februari 2018 van de
gemeente Dantumadiel heeft ontvangen!

‘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.
Het college gaat graag met je in gesprek!

W

Brochje mei B en

Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt.
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

26 februari

De Westereen

Old Dutch

09 april

Driezum

Café Us Thús

14 mei

Damwâld

De Krúswei (onder voorbehoud)

25 juni

Feanwâldsterwâl

´t Dûke Lûk (o.v.)

10 september

Feanwâlden

De Schierstins (o.v.)

28 september

De Falom

Burendag (o.v.)

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed (o.v.)

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf (o.v.)

Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan!
Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

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 toekomst van jouw dorp!
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

25 februari

Feanwâlden / Feanwâldsterwâl De Schierstins (Feanwâlden)

04 maart

Readtsjerk

De Trochreed

11 maart

Damwâld

Dorpshuis De Krúswei

18 maart

De Westereen

Old Dutch

01 april

Rinsumageast / Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

15 april

Driezum / Wâlterswâld

Dorpshuis De Nije Warf (W'wâld)

We starten om 19:30 uur. 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.
Per dorp wordt er via de krant en onze website terug gekoppeld wat de stand van zaken is.

ideeën voor de
ezocht: Nieuwe

G

!

ing
Frosk en omgev

Inloopavond De Frosk
Wanneer:
Waar:

Woensdag 13 februari van 19.00 – 21.30 uur
Old Dutch, De Westereen

Vlak voor het einde van 2018 heeft de gemeente het pand van het voormalige zwembad De Frosk
weer in eigendom gekregen. Na een lange periode van onzekerheid is de gemeente Dantumadiel
nu aan zet om de locatie opnieuw in te vullen.
Het college van burgemeester en wethouders wil graag de ideeën van de inwoners meenemen in
de planvorming. Daarom organiseert de gemeente samen met Doarpsbelang De Westereen een
inloopavond om jouw ideeën op te halen.
We willen graag weten wat je als inwoner van De Westereen voor je ziet als je denkt aan het
gebied rond de Frosk en aan het gebouw zelf.
Ideeën?
Laat ze ons weten op 13 februari!
www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

BOOTJE IN DE MOARK IN RINSUMAGEAST
Een toezichthouder van de gemeente heeft getracht de eigenaar te achterhalen van een bootje in de Moark in Rinsumageast.
Omdat het niet is gelukt de eigenaar te vinden van dit bootje verzoeken wij de eigenaar, door middel van deze publicatie, de
boot binnen twee weken te verwijderen. Deze termijn gaat in na publicatie van dit bericht.
Mocht blijken dat na deze termijn het bootje nog steeds ligt in de Moark in Rinsumageest, zal de gemeente deze verwijderen
op kosten van de eigenaar.
Het is namelijk verboden om een bootje langer dan drie achtereenvolgende dagen aan te leggen. Dit staat beschreven in artikel
3 lid 2 onder a van de Ligplaatsenverordening van de gemeente Dantumadeel. Het is gebleken dat dit bootje langer dan drie
achtereenvolgende dagen op deze plek ligt.
Dit is niet toegestaan.

