
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  16 oktober 2019

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 evenementenver-
gunning 
n  Broeksterwâld/De Falom
• het organiseren van de intocht van 

Sinterklaas op 23 november 2019 
(aanvraag is ontvangen op 6 oktober 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 mel-
ding aan de gemeente mogen worden door-
gegeven. U kunt daartegen geen bezwaren 
indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen via  
(0519) 29 88 88.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n  Broeksterwâld
• Haaijehoeke 16, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 4 
oktober 2019).

• Patrimoniumwei 10, het uitbreiden van 
de woning (aanvraag is ontvangen op 2 
oktober 2019).

n  Damwâld
• Ds. Germswei 105, het bouwen van een 

tuinhuisje (aanvraag is ontvangen op 4 
oktober 2019).

n  Driezum
• Singel 14, het verbouwen van de garage 

(aanvraag is ontvangen op 6 oktober 
2019).

n  Feanwâlden
• De Wâl 3, het bouwen van een 

kippenhok (aanvraag is ontvangen op 4 
oktober 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 gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  De Westereen
•  De Acht 7, het realiseren van een 

tweede  uitweg (besluit is verzonden 
op 4 oktober 2019).

•  De Reade Klaver 8 en 8a, het realiseren 
van 2 woningen (2^1 kap) (besluit is 
verzonden op 9 oktober 2019).

n  Feanwâlden
• Achterwei 62, het bouwen van een 

schuur en het uitbreiden van de woning 
(besluit is verzonden op 10 oktober 
2019).

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.

CONTACT

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

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 & vrijdag 09:00-12:00 uur

Steeds meer zaken kunt u online  
regelen via de website.

 

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

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben 
omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten “strijd regels ruimtelijke 
ordening” en “bouwen van een bouwwerk” ten behoeve van de realisatie van een 
zestal woningen aan de Freiahôf te Feanwâlden. 

Tegen het ontwerpbesluit was een zienswijze ingediend. Deze zienswijze was de 
reden dat Burgemeester en wethouders nader onderzoek hebben laten uitvoeren 
ten aanzien van mogelijke trillinghinder als gevolg van het spoorverkeer. Gebleken 
is dat de zienswijze echter geen inhoudelijke reden gaf om het definitieve besluit, 
ten opzichte van het ontwerpbesluit, aan te passen.

Besluit hogere grenswaarde
Uit geluidsonderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van 
het spoorverkeer wordt overschreden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben een hogere 
grenswaarde vastgesteld. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de 
gevel van de woning (op slaapkamerhoogte) zal deze maximaal 63 dB mogen be-
dragen. Het besluit hogere grenswaarde heeft voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is geen zienswijze 
ingediend. Het besluit is dan ook onveranderd.

Terinzagelegging
Zowel de omgevingsvergunning als het besluit hogere grenswaarden ligt met 
ingang van donderdag 17 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het 
gemeentehuis in Damwâld. Daarnaast is de omgevingsvergunning eveneens te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Beroep
Tijdens de periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden schriftelijk 
en gemotiveerd beroep tegen dit besluit worden aangetekend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift 
moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en 
de gronden van het beroep staan vermeld.

Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
1. Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen de ontwerpbe-

sluiten bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft 
gebracht;

2. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van 
burgemeester en wethouders naar voren te brengen;

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepster-
mijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening 
(schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroep-
schrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd

Omgevingsvergunning Feanwâlden - Freiahôf

Waarom politie in de wijk?
De politie is er voor u en wil daarom graag 
bij u in de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel 
kan optreden als dat nodig is, maar ook om 
gemakkelijk contact te leggen. Vaak is de wijk-
agent een eerste aanspreekpunt in de 
wijk en werkt hij of zij samen met zijn of haar 
collega’s aan een veilige wijk. 

De wijkagenten van Dantumadiel, Lieuwe van Hijum en Marcel Koster, zoeken 
actief contact met de inwoners en gaan daarom op pad met de preventietruck!

Wilt u kennismaken? Heeft u vragen? Kom langs in de preventietruck. 
De wijkagenten zijn de komende weken aanwezig in drie winkelcentra. 
U bent van harte welkom!

Wanneer Tijd Winkelcentrum

17 oktober 12.00-16.00 Damwâld

  Kom kennismaken met de wijkagent

politie noordoost fryslan

pol-dantumadiel

www.politie.nl > mijn buurt > 
postcode invullen > wijkagenten

@WA_Dantumadiel 

Bent u al wat ouder en heeft u al jaren uw rijbewijs? Er is in het verkeer veel 
veranderd. 

Blijf bij door mee te doen aan één van de rijvaardigheidstrainingen
Dinsdag 5 november 2019, 9.00-12.00 uur te Burdaard - MFC Het Spectrum 
Woensdag 6 november, 9.00-12.00 uur te Dokkum - De IJsherberg  
Donderdag 7 november, 9.00-12.00 uur te Kollum - Campus Kollum

De training bestaat uit een adviesrit in eigen auto met rij-instructeur, opfrissen van 
de verkeerstheorie en zintuigworkshops (ogen, gehoor en reactietest).

Meedoen?
Geef u op via Ellie Feddema (gemeente Noardeast-Fryslân). Bel (0519) 29 88 88 of 
mail: info@dantumadiel.frl Richt uw mail aan mevrouw Feddema en vermeld naar 
welke training u komt. De kosten bedragen € 12,50.

Rijvaardigheidsdag voor senioren



16 oktober 2019

Op donderdag 17 oktober 2019 is het Wereldarmoededag. Op deze dag wordt 
stilgestaan bij het feit dat ruim 1 miljoen Nederlanders dagelijks de gevolgen 
ondervinden van leven in armoede. Ook de gemeenten Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel hebben aandacht voor dit feit. Zij starten daarom met de pilot ‘De 
VoorzieningenWijzer’. Dit wordt in samenwerking gedaan met De Bewonersraad, 
de woningbouwcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland. De 
officiële aftrap hiervoor is tijdens Wereldarmoededag. 

“Minsken kinne om hokker reden dan ek yn de finansjele swirrichheden reitsje.
Sa’n VoorzieningenWijzer kin minsken helpe om better grip op harren sinteraasje te 
krijen”.

De VoorzieningenWijzer
De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en risico’s te beperken 
door optimaal gebruik te maken van toeslagen en regelingen en kritisch te 
kijken naar een passende zorgverzekering en een voordeliger energiecontract. 
Beide gemeenten bieden 100 huurders een gratis adviesgesprek aan met een 
onafhankelijke adviseur van De VoorzieningenWijzer.

De adviseur van De VoorzieningenWijzer komt op afspraak bij de deelnemers thuis. 
De adviseur maakt gebruik van een kennisplatform en is daardoor op de hoogte 
van alle bestaande toeslagen en regelingen die zijn bedoeld om mensen met een 
laag inkomen te ondersteunen. Ook energiecontracten en zorgverzekeringen 
worden samen met de deelnemers via dit kennisplatform beoordeeld. Nadat de 
persoonlijke situatie is bekeken, helpt de adviseur ter plekke met het aanvragen 
van bijvoorbeeld een andere zorgverzekering, energieleverancier en toeslagen. 
Ook wordt bekeken of het zinvol is om aangifte Inkomstenbelasting te doen en of 
deelnemers in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen. 

Gratis en vertrouwelijk
Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De bespaarexpert deelt gegevens van 
de pilotgroep van 100 huurders niet met de gemeente of woningcorporatie. Mensen 
zullen per brief en persoonlijk worden benaderd om mee te doen aan de pilot.

Gemeente en woningcorporaties starten pilot Voorzieningenwijzer

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende 
(isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). De subsidie loopt van 15 augustus 2019 tot en 
met 31 december 2020. 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan 
welke maatregelen onder deze regeling vallen en wat de voorwaarden zijn op www.
RVO.nl. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende 
maatregelen uit te voeren. Wilt u uw woning drastisch laten verbeteren, lees dan 
ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. RVO 
verstrekt per woning slechts eenmaal subsidie.

Energiebesparende maatregelen
De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:
•   spouwmuurisolatie
•   dakisolatie
•   vloerisolatie en/of bodemisolatie
•   gevelisolatie
•   hoogrendementsglas

Gratis Energieadvies aan huis
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen haar inwoners stimuleren 
om hun woning energiezuiniger te maken. Om u te ondersteunen met het besparen 
van energie, hebben deze gemeenten  de hulp van onafhankelijke en deskundige 
adviseurs gezocht. Als u zich aanmeldt voor het project, komt er een adviseur 
bij u thuis langs en bekijkt hij hoe energiezuinig uw woning is. Dan geven zij u 
persoonlijke tips en adviezen. Niet alleen over het besparen van energie in uw huis, 
maar ook over het opwekken van energie. Bovendien kunnen zij u informatie geven 
over subsidies en het aanvragen van een energiebespaarlening. Een bezoek van 
de adviseurs is geheel vrijblijvend!

Benieuwd naar hoe u uw woning energiezuinig kunt maken en daarmee kunt 
besparen op uw energiekosten? Meld u dan aan voor een bezoek van een adviseur 
door een e-mail te sturen naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl.

Ook kun u digitaal advies krijgen. Hiervoor kunt u kijken op:
www.duurzaambouwloket.nl.

Subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar en bewoner 

heelhollandrecyclet.nl


