
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  
23 oktober 2019

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n  Driesum e.o.
• het organiseren van een mountainbike 

veldrit op 9 november 2019 (aanvraag is 
ontvangen op 11 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.

Verleende evenementenvergunning
n  De Westereen
• Lange Reed, Sinterklaasintocht op 16 

november 2019 van 13:00 uur tot 17:00 
uur met aankomst in de haven (besluit is 
verzonden op 14 oktober 2019).

n  Feanwâlden
• het organiseren van de Intocht van 

Sinterklaas op 16 november 2019 van 
15.00 uur tot 17.15 uur (besluit is verzonden 
op 16 oktober 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.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen bezwa-
ren indienen. Voor informatie kunt u bellen 
met de afdeling vergunningen via (0519) 29 
88 88.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevings-
vergunning
n  Damwâld
• Haadwei 149, het plaatsen van een 

dakkapel (aanvraag is ontvangen op 16 
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.

Verlengen beslistermijn omgevingsver-
gunning
n  Driezum
• Van Sytzamawei 28, het bouwen van 

een teelthal.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Haadwei 121, het legaliseren van een 

schutting en een kleine overkapping 
(besluit is verzonden op 18 oktober 
2019).

n  Feanwâlden
• ten noordwesten van de Iken, het 

aanleggen van een wandelpad incl. het 
plaatsen van een brug, hekwerken en 
afrastering (besluit is verzonden op 15 
oktober 2019).

• De Swette 13, het aanpassen van de 
toegangsdeur (besluit is verzonden op 
18 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.

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 

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

Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt voor de 16de keer de Nacht van de Nacht 
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties.

De sterrenhemel verschuilt zich meer en meer achter een deken van licht. Sterker 
nog: zo’n 80 procent van de kinderen die nu in het Westen geboren worden, zul-
len de Melkweg nooit zien zoals deze ooit te zien was. Dat komt doordat we hier 
enorm veel licht de lucht in schijnen. Nederland is daarin als een van de lichtste 
landen ter wereld een koploper. 

Dat is natuurlijk gewoon hartstikke zonde, maar ook nog eens niet goed voor mens 
en natuur. Wij hebben namelijk een natuurlijk ritme dat is gebaseerd op de afwis-
seling van dag en nacht. Daarom zou het aanhouden van een natuurlijk dag- en 
nachtritme, in een omgeving die ’s nachts écht donker is, veel beter voor ons en 
voor de natuur zijn.

De oplossing voor deze lichtvervuiling ligt eigenlijk heel erg voor de hand: doe 
dat licht uit! In de dorpen rondom het Lauwersmeer (Munnekezijl, Warfstermolen, 
Kollumerpomp, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Oostmahorn) zal de straatverlichting 
uitgeschakeld zijn deze nacht. Dit omdat het Lauwersmeer Dark Sky Park is en we 
het hier zo donker mogelijk willen krijgen. 

Ook in Feanwâlden, rond de Schierstins, zal de straatverlichting uit zijn deze 
nacht. In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Op de website www.nachtvandenacht.nl vindt u waar 
en welke activiteiten worden georganiseerd. 

De gemeenten vragen hierbij:
• Bedrijven om verlichte gevelreclame en etalageverlichting niet te gebruiken.
• Inwoners om de buitenverlichting niet te gebruiken.

Nacht van de Nacht
Verhaal in Beeld
Bijzonder dit jaar tijdens de maand van 
de Mantelzorg is de reizende expositie ‘Ver-
haal in Beeld’ die in november en decem-
ber op verschillende plekken te bezichtigen 
is. Deze expositie brengt verhalen in beeld 
van mantelzorgers die zorgen voor een 
naaste met een psychische kwetsbaarheid. 
De expositie wordt op 1 november in De 
Groen! (voormalig Groen van Prinster-
school in Dokkum) geopend door wet-
houder Pytsje de Graaf van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. Een dag later is de 
expositie te zien tijdens de Dag van de 
Mantelzorg in De Westereen. 

Mantelzorgmonologen 
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november 
worden op verschillende plaatsen in de 
beide gemeenten bloemen uitgedeeld 
op scholen en op straat. Deze bloemen 
worden aangeboden met de vraag: ‘Kent u 
een mantelzorger aan wie u deze bloemen 
wilt geven?’ Dinsdag 5 november is er voor 
werkers in de (palliatieve) zorg, welzijn of in 
het sociaal domein een theatervoorstelling 
‘De Mantelzorgmonologen’. De monologen 
zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van 
mantelzorgers in de palliatieve fase. 

Jonge mantelzorgers
Vrijdag 8 november is er voor de jonge 
mantelzorgers (12-25 jaar) een eenmalig 
mantelzorgcafé. Jongeren gaan met elkaar 
en met de gemeente in gesprek over hoe 
het is om op te groeien met zorg. Dit wordt 
gedaan in samenwerking met FAWAKA, 

Partoer en de gemeenten. Ook is er weer 
een FUN-uitje voor jonge mantelzorgers. 
Deze keer gaan de jongeren naar Virtual 
Reality Experience in Surhuisterveen. De 
datum wordt nog bekend gemaakt. 

Laatste levensfase
Woensdag 20 november om 19.30 uur is 
er een themabijeenkomst ‘Mantelzorg in de 
laatste levensfase’ in samenwerking met 
de vereniging Palliatieve Terminale Zorg en 
Geestelijk verzorger Ina Sijtsma. Donder-
dag 21 november om 14.00 uur wordt er 
in de bibliotheek in Dokkum een informa-
tiebijeenkomst gehouden over ‘Financiële 
regelingen’ voor mantelzorgers. Dinsdag 
26 november staat het thema ‘Dementie en 
levenseinde’ centraal tijdens het Alzheimer-
café. De maand wordt afgesloten met het 
mantelzorgcafé PLUS op woensdagavond 
27 november met het thema ‘Wat geeft je 
kracht?’. 

Meer informatie
Alle bij het mantelzorgsteunpunt gere-
gistreerde mantelzorgers ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging voor de 'Dag van 
de Mantelzorg' en informatie over de ‘Man-
telzorgmaand’. Mantelzorgers die nog niet 
geregistreerd zijn kunnen contact opnemen 
met de contactpersoon in hun eigen regio. 
Voor actuele informatie over de verschillen-
de activiteiten: het-bolwerk.eu Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Stichting Het Bolwerk, tel: (0519) 292223 of 
info@het-bolwerk.eu 

Maand van de Mantelzorg
Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn organiseren in de hele maand 
november activiteiten voor, met en door mantelzorgers in de gemeenten Noardeast-
Fryslân en Dantumadiel. Zaterdag 2 november is de start met de ‘Dag van de Mantel-
zorg’. Deze ‘Dag van de Mantelzorg’ vindt plaats in restaurant ‘Old Dutch’ in De Wes-
tereen en wordt om 9.45 uur geopend door wethouder Kees Wielstra van de gemeente 
Dantumadiel. Vervolgens kunnen de mantelzorgers genieten van een theatervoorstel-
ling van Teake van der Meer. Aansluitend is er een luxe lunchbuffet. 

31 oktober aanvraag reisdocu-
menten niet mogelijk

Komende onderdag 31 oktober wordt op 
het gemeentehuis in Damwâld het aan-
vraagloket reisdocumenten aangepast. 
Het is daarom die dag niet mogelijk om in 
Damwâld een paspoort of identiteitskaart 
aan te vragen. Afhalen van eerder aange-
vraagde reisdocumenten is wèl mogelijk.



heelhollandrecyclet.nl
23 oktober 2019

De cyclus “Dwaande met je bedrijf” is bedoeld voor startende ondernemers en onlangs 
gestarte ondernemers die meer willen weten over verschillende aspecten van het 
ondernemerschap. Wat betekent het om ondernemer te zijn of een onderneming te 
starten? Waar krijg je allemaal mee te maken en welke vaardigheden moet je hebben? 
Hoe kom je aan klanten en geld? Allemaal belangrijke vragen; de gemeenten in Noordoost 
Fryslân helpen je graag op weg!  In zeven modules krijg je inzicht in onder meer je sterke 
en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en 
belastingen en het ondernemersplan.

De bijeenkomsten vinden plaats  in de gemeentehuizen op maandagavond om 19.30 uur. 
Meer informatie over de bijeenkomsten vind je op www.dwaande.nl/starters 

Data, onderwerp en locatie:

Aanmelden: 
Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar je kunt ook aan één of meerdere 
bijeenkomsten deelnemen afhankelijk van het onderwerp. 
Aanmelden kan via www.dwaande.nl/starters . Vragen? Neem contact op met Petra van der 
Veen, E-mail: p.vanderveen@noardeast-fryslan.nl , tel. 0519-298 888

28 oktober Marketing en media Burgum
4 november Boekhouden, verzekeren, financieren Dokkum
18 november Ondernemersplan schrijven                                     Burgum
29 januari 2020 Terugkomavond Damwâld

Organisatie door de gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel

Dwaande met je bedrijf - voor beginnende ondernemers

dwaande.nl/starters Op zaterdag 2 en 9  november wordt voor de 7e keer de Duurzame Huizen 
Route georganiseerd. Huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren 
en laten anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. 
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel doen mee aan de 
Duurzame Huizen Route om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren hun 
woning te verduurzamen. Woont u in de gemeente Noardeast-Fryslân of 
Dantumadiel en heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen 
en vindt u het leuk om anderen op weg te helpen? Meld uw woning  aan 
en deel uw duurzame woonverhaal via duurzamehuizenroute.nl.

Aanmelden voor de Duurzame Huizen Route
Van radiatorfolie, dak- en gevelisolatie tot een volledig energieneutraal huis, 
op duurzamehuizenroute.nl is elk verhaal welkom. Ook als u net bent begon-
nen met het nemen van maatregelen kunt u meedoen aan de Duurzame 
Huizen Route. Voor veel mensen is het energiezuinig maken van hun woning 
een stappenplan en is het prettig om een voorbeeld te volgen. Misschien 
heeft u informatie waarmee u een ander op weg kunt helpen. Al meer dan 
1.300 bewoners gingen u voor en delen hun woonverhaal via de Duurzame 
Huizen Route.  U kunt uw woning aanmelden op: www.duurzamehuizen-
route.nl

Natuurlijk genieten
Opent u uw huis op zaterdag 2 en/of 9 november of gaat u zelf op bezoek? 
Dan maakt u kans op een weekend weg op een bijzondere plek: 
B&B ‘Het Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse Ardennen.

Duurzame huizenroute


