Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

10 april 2019
CONTACT

TENTOONSTELLING OVER EENZAAMHEID
In het gemeentehuis Dokkum is
van 15 april tot en met 17 mei de
tentoonstelling ‘Soms word ik
wakker’ te zien. De expositie gaat
over eenzaamheid.
Vrijwel niemand zal makkelijk
toegeven dat hij/zij zich (wel eens)
pijnlijk alleen voelt. Toch blijkt uit
onderzoek dat ruim een derde van de
Nederlandse bevolking eenzaam is,
10 procent is zelfs ernstig eenzaam.
En naarmate de leeftijd vordert
nemen deze percentages alleen maar
toe. Van alle ouderen is minstens de
helft eenzaam.
Tegelijkertijd is eenzaamheid een
moeilijk bespreekbaar onderwerp.
Het doet pijn, maakt angstig, tast
de gezondheid aan en het is zeer
persoonlijk.
‘Soms word ik wakker’
Onder deze titel laten Alie Lucas
(ZuidOostZorg) en schrijver Adwin de
Kluyver verschillende stemmen van
eenzaamheid horen.
De bezoeker wordt via nachtkastjes
en korte verhalen een blik gegund
in het leven én het hoofd van een
reeks eenzame personages. De
tussenteksten dagen het publiek
uit om na te denken over de eigen
eenzaamheid en die van anderen.
Eenzaam
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen mensen met elkaar verbinden. Via deze expositie worden mensen
uitgenodigd om na te denken over eenzaamheid en het taboe dat daarop rust. De tentoonstelling was eerder in Drachten te
zien. De gemeenten krijgen de expositie in bruikleen van ZuidOostZorg.
Eenzame opening
De expositie wordt maandag 15 april op passende wijze geopend door wethouder Jouke Douwe de Vries van NoardeastFryslân (tussen 15.00 en 17.00 uur). U kunt de expositie tot en met 17 mei bewonderen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis in Dokkum.

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
maandag t/m donderdag: 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 GEMEENTEHUIS
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 & vrijdag 09:00-12:00 uur
 angepaste openingstijden i.v.m.
A
de feestdagen, gesloten op:
vrijdag 19 april (goede vrijdag)
maandag 22 april (2e paasdag)
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei
(hemelvaartsdag)
maandag 10 juni (2e pinksterdag)
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
Damwâld Koailoane 11
dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 16:30 uur
zaterdag
09:00 - 12:30 uur
Ferwert Kleasterwei 41
Kollum Trekweg 1a
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 14:30 uur
zaterdag
09:00 - 11:00 uur
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

DANTUMADIELSE PICKNICKSET PRIJSVRAAG
Op welke plek in de gemeente Dantumadiel zou jij graag van een picknick willen
genieten? Stuur ons een mooie foto van jouw favoriete locatie, met een leuk
verhaal over deze plek.
Op de gemeentewerf staat een prachtige picknickset klaar, die geplaatst zal
worden op de locatie van de leukste inzending.
Een deskundige jury, bestaande uit burgemeester Agricola, raadslid mevr.
Tiemersma en dhr. Idema van Gemeentewurk, beoordeelt de inzendingen.
De picknickset wordt in juni geplaatst.
Meedoen? Houd dan rekening met de onderstaande voorwaarden:
• Inzendingen kunnen tot 1 mei 2019 gestuurd worden naar info@dantumadiel.frl
onder vermelding van 'Picknickset prijsvraag'.
• De gekozen locatie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente
Dantumadiel.
• De gekozen locatie bevindt zich in de openbare ruimte.
• De gekozen locatie ligt aan of nabij een fiets- en/of wandelroute.

DOE MEE &
WIN EEN
PICKNICKSE
T

n Feanwâlden

Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
•	Nijewei 38, het brandveilig gebruik van
het pand (aanvraag is ontvangen op 2
april 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 of geweigerde omgevingsvergunning.
Verleende omgevingsvergunning

n Broeksterwâld

•	Meekmastrjitte 31, het uitbreiden van
een bestaande woning (besluit is verzonden op 2 april 2019).

n Damwâld

•	T.E. Teunissenwei 4, het realiseren van
een huiskamergalerie (besluit is verzonden op 5 april 2019).

•	Boskrâne 5 a, het bouwen van een
woning (besluit is verzonden op 4 april
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.

Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Rinsumageast
•	Van Aylvawei 40, het veranderen van de
inrichting door middel van het verplaatsen van het opslagterrein (ingetrokken
op verzoek van aanvrager).
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

Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Broeksterwâld en De Falom
•	het organiseren van een garageverkoop
op 29 juni 2019 (aanvraag is ontvangen
op 2 april 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.

Verleende evenementenvergunning

n Rinsumageast

•	Tjaerdawei 44, het organiseren van het
VCR feest op 28 en 29 juni 2019 (besluit
is verzonden op 5 april 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.

LEERLINGEN DE WINGERD HERDENKEN JAN KAPER EN HARM BROUWER
Jaarlijks wordt er door het personeel en leerlingen van De Wingerd op 15 april een
herdenking georganiseerd bij het monument aan de Achterwei te Damwâld.
De plechtigheid begint om 13.30 uur bij het monument. Er worden bloemen gelegd
door de leerlingen.

Op 15 april 1945 werden Jan Kaper en Harm Brouwer doodgeschoten terwijl ze
een Duitse soldaat en een Nederlandse overloper probeerden tegen te houden.
Voor Kaper en Brouwer is een monument aan de Achterwei opgericht.
Het personeel en leerlingen van De Wingerd hebben het monument geadopteerd.

Inwoners van de gemeente Dantumadiel zijn van harte uitgenodigd bij deze
herdenking aanwezig te zijn. Bij slecht weer wordt de herdenking gehouden in
de centrale hal van de Wingerd. Dit wordt bekend gemaakt op de website van de
gemeente Dantumadiel: www.dantumadiel.frl.

Maandag 15 april Achterwei tijdelijk afgesloten
De leerlingen van de Wingerd houden op maandag 15 april een
herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Achterwei te Damwâld.
Daarom is de Achterwei vanaf 13.00 uur een gedeelte van de middag afgesloten.

B en W schuift bij jou aan!
Onder de titel ´Sko ris Oan!´ 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.

Dorpenronde | Denk mee over de toekomst van jouw dorp!
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. We starten in ieder dorp om 19:30 uur.
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

15 april

Driezum /
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt. 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
Data 2019:

Dorp:

Locatie:

14 mei

Damwâld

De Krúswei

25 juni

Feanwâldsterwâl

‘t Dûke Lûk

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

* Let op: gewijzigde locatie

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

