
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  11 december 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 evenemen-
tenvergunning.

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  Damwâld
• T.E. Teunissenwei 8, het beëindigen van 
 de activiteiten.

Vergadering adviescommissie 
bezwaarschriften

 
Op donderdag 19 december 2019, vanaf 
15.15 uur, komt de Algemene kamer van 
de adviescommissie bezwaarschriften bij 
elkaar. De in die vergadering te behande-
len bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl >adviescommissie-
voor-bezwaarschriften. Voor nadere 
inlichtingen kunt u contact opnemen met 
gemeente Noardeast-Fryslân, team Juri-
dyske Saken (0519) 29 88 88. 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Ds. Germswei 32, het plaatsen van 
 een carport (aanvraag is ontvangen op 
 2 december 2019).

n  Wâlterswâld
• Koailoane 7, het kappen en her-planten 
 van een boomsingel en het dempen van 
 een sloot (aanvraag is ontvangen op 
 29 november 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  De Westereen
• De Strieblom 4, het uitbreiden van 
 de woning.

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

Verleende omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Hynsteblom 4, het kappen van een 
 robinia pseudoacacia boom (besluit is 
 verzonden op 5 december 2019).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n  Damwâld
• Singel 11, het plaatsen van een tijdelijke 
 woonunit (aanvraag is buiten behande-
 ling gesteld).

n  Readtsjerk
• Tsjerkewei 3, het bouwen van een 
 berging (aanvraag kan vergunningsvrij 
 worden uitgevoerd). 

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 

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  Feanwâlden
• Haadstrjitte 17, het vieren van het 
 nieuwe jaar op 1 januari 2020 (aanvraag 
 is ontvangen op 2 december 2019).

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

Rond de feestdagen reizen met Jobinder? 
Boek op tijd uw Wmo-rit!

Wilt u rond de kerstdagen en oud & nieuw naar vrienden of familie dan is het 
belangrijk dat u op tijd uw Wmo-rit boekt. Tijdens de feestdagen is het niet 
mogelijk een Wmo-rit te boeken. Dit doen wij om alle reizen tijdens deze dagen 
in goede banen te leiden.

Kerstdagen
Wilt u op 25 of 26 december reizen met Jobinder? U kunt tot en met zondag 22 
december uw reizen boeken. 
Na 22 december is het niet meer mogelijk reizen voor 25 en 26 december te 
boeken of te wijzigen. Houdt u bij het boeken van uw rit rond de kerstdagen ook 
rekening met uw eventuele retourreis. Reserveer ook deze vooraf. 

Oud- en nieuwjaarsdag
Op oudjaarsdag rijdt Jobinder tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag vanaf 09.00 
uur. Voor oudjaarsdag betekent dit dat u uiterlijk om 20.00 uur op de plaats van 
bestemming moet zijn. Wanneer u op nieuwjaarsdag wilt reizen, dan kan dat 
vanaf 9.00 uur. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Gewijzigde openstelling in december
woensdag 18 december  gesloten vanaf 15.30 uur
woensdag 25 december  gesloten
donderdag 26 december gesloten
vrijdag 27 december  gesloten
woensdag 1 januari  gesloten

De avondopenstelling van dinsdag 24 december gaat naar maandag
23 december, 19.00 - 20.30 uur

De avondopenstelling van dinsdag 31 december gaat naar maandag
30 december, 19.00 - 20.30 uur

 

Sommige mantelzorgers zijn dag en 
nacht bezig om voor iemand te zorgen. 
Ook zijn er mantelzorgers die parttime 
zorgen voor een partner, een ouder of 
een kind met gezondheidsproblemen. 
Er zijn mantelzorgers die dit naast hun 
werk doen.  En niet te vergeten; er zijn 
jongeren die al vroeg worden geconfron-
teerd met een zieke ouder, broer of zus! 
Wij willen al deze mantelzorgers graag 
zo goed mogelijk ondersteunen.

Waarom aanmelden? 
Als u bij ons bekend bent, kunnen wij 
beter met u in contact blijven over de 
ondersteuning die u wellicht nodig heeft. 
Misschien heeft u behoefte aan struc-
turele ondersteuning, of heeft u genoeg 
aan af en toe een steuntje in de rug. Wij 
willen u als gemeente graag de onder-
steuning bieden die u nodig heeft en 
daarom is het ook zo belangrijk dat wij 
weten dat u mantelzorger bent. 

Woont u in de gemeente Dantumadiel en 
bent u een mantelzorger die langdurig 
onbetaalde zorg verleent aan een ander? 
Dan vragen wij u zich aan te melden via 
het aanmeldformulier op onze website: 
www.noordoosthelpt.nl  (bij ‘Nieuws’) of 
www.dantumadiel.frl. U kunt dit printen, 
invullen en opsturen naar: 

Gemeente Dantumadiel, 
t.a.v. M. Paulusma
ovv Meldactie Mantelzorg
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum

Email: m.paulusma@noardeast-fryslan.nl

Er liggen ook aanmeldformulieren bij de 
receptiebalie van het gemeentehuis. 

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? 
Dan ontvangt u automatisch een VVV-
bon. Opnieuw aanmelden is niet nodig. 

AANMELDACTIE MANTELZORGERS VAN START

De gemeente Dantumadiel waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers 
zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en vormen een belangrijke 
aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente; zij 
zijn echter niet allemaal in beeld bij ons. Daarom houden we ook dit jaar weer een 
aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich voor 1 februari 2020 aanmelden ontvangen 
een cadeaubon van € 40,-.

!

Nieuw meldingsformulier

Doet een lantaarnpaal het niet?
Ligt er een stoeptegel los of ligt er afval 
in uw buurt? Meld het ons. Dit kan nu 
nog eenvoudiger via het verbeterde 
meldingsformulier op onze website:
dantumadiel.frl/melding-maken

heelhollandrecyclet.nl



• belanghebbenden die geen zienswij-
ze hebben ingediend, maar kunnen 
aantonen dat ze daartoe niet in staat 
zijn geweest;

• belanghebbenden die een beroep 
willen indienen tegen de wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan.

Beroep kan worden ingesteld door binnen 
de beroepstermijn een gemotiveerd, ge-
dagtekend en ondertekend beroepschrift 
in te dienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Stukken ter inzage 
Bovengenoemd plan ligt vanaf 12 decem-
ber 2019 zes weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis te Dam-
wâld (Hynsteblom 4). Het plan is digitaal 
te vinden via www.dantumadiel.eu en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. met IMRO-co-
de: NL.IMRO.1891.bpRTHjelburd7-0401.

Het bestemmingsplan Hjelburd 7 in Readt-
sjerk, vervangt ter plekke van de planlo-
catie het bestemmingsplan Bûtengebiet 
Dantumadiel en vormt de planologische 
regeling voor de bouw van een rijhal met 
stal-accommodatie.
 

Beroep instellen 
Het plan is voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Tijdens de ter inzage leg-
ging van het ontwerpbestemmingsplan 
is alleen ambtshalve een correctie in de 
regels noodzakelijk gebleken. Hierdoor is 
het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en 
vangt aan op 13 december 2019, de dag 
na die waarop het plan ter inzage is ge-
legd. Gedurende deze termijn kan beroep 
worden ingesteld door:

Het plan treedt in werking na het verstrij-
ken van de beroepstermijn tenzij degene 
die beroep instelt tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening indient bij de 
voorzitter van de Raad van State. In die 
gevallen treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Indien 
binnen de beroepstermijn van zes weken 
geen rechtsmiddelen worden aangewend 
is het plan onherroepelijk. 

Vastgesteld bestemmingsplan Hjelburd 7 in Readtsjerk

11 december 2019

Aankondiging raadsvergadering

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van de gemeente 
Dantumadiel op: Dinsdag 17 december 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis 
te Damwâld (Hynsteblom 4).

O.a. de navolgende punten staan geagendeerd:
- Nota reserves en voorzieningen
- Aanpassen verordening Onroerend Zaak Belasting 2020
- Startdocument en samenwerkingsovereenkomst Regionale Energie Strategie
- Visie Prikkebosk Damwâld 

Vergaderstukken:
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar. Op www.dantumadiel.frl kunt u de 
agenda en de achterliggende stukken vinden onder Organisatie en bestuur > 
gemeenteraad kalender. 

De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

 Evaluatie Haadwei Damwâld

Na de aanleg van de Centrale As is de Haadwei in Damwâld in 2018 heringericht. 
Wat vinden omwonenden en andere belanghebbenden er, ruim een jaar later, 
van? Dat heeft een onafhankelijk verkeersadviesbureau onderzocht.  
Alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een evaluatierapport. Het rapport is ge-
publiceerd op de gemeentelijke website (www.dantumadiel.frl > nieuwsoverzicht). 

Het college van B&W wil graag horen wat inwoners en ondernemers van het eva-
luatierapport vinden. 

Wilt u reageren? 
Stuur dan vóór 6 januari 2020 een e-mail naar haadwei@dantumadiel.frl. Alleen 
reacties voorzien van naam en adresgegevens worden in behandeling genomen. 
De reacties worden vertrouwelijk behandeld. 


