
VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 

Vragen over het Coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op 
de website van het RIVM, www.rivm.nl of bel het 
landelijke informatienummer 0800-1351, dagelijks 
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  

22 april 2020

n  Westereen
• nabij Miedloane 1 c, het dempen van een 
 sloot (legalisatie) (besluit is verzonden op 
 15 april 2020).

n  Wâlterswâld
• Foarwei 61, het vervangen van de be-
 staande schuur (besluit is verzonden op 
 16 april 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Geduren-
de deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de 
welstandscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. Meer informatie en de agenda is 
te vinden op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n  Rinsumageast
• perceel ten westen van de Tjaerdawei 41, 
 het organiseren van Hûnewipperrock op 
 28 augustus 29 augustus 2020 (aanvraag 
 is ontvangen op 13 april 2020).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de ge-
legenheid te bieden de procedure te volgen. 
U kunt pas bezwaar indienen als er een be-
sluit 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 

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Westereen
• Fogelsang 85, het realiseren van een 
 nieuwbouw vrijstaande woning met 
 schuur (aanvraag is ontvangen op 
 8 april 2020).
• langs de Nije Feart ter hoogte van de 
 Lange Reed 17, het aanleggen van een 
 natuurvriendelijke oever door middel 
 van het verruimen van een watergang 
 en het kappen van elzen (aanvraag is 
 ontvangen op 8 april 2020).

n  Feanwâlden
• De Hoek 10, het tijdelijk aanleggen van 
 een sleufsilo (aanvraag is ontvangen op 
 14 april 2020).

n  Wâlterswâld
• Achterwei 1, het renoveren en uit-
 breiden van de bestaande ligboxenstal 
 (aanvraag is ontvangen 10 april 2020).

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  Damwâld
• Notaris Hellemastrjitte 5, het realiseren 
 van een berging (besluit is verzonden 
 op 17 april 2020).
• aan de Halewei, het kappen en rooien 
 van bomen (besluit is verzonden op 
 22 april 2020).

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

De gemeente Dantumadiel heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband 
met het Coronavirus. Een bezoek aan 
het gemeentehuis is alleen nog op 
telefonische afspraak mogelijk 

(0519) 29 88 88.
 

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

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer

indienen. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling vergunningen  
(0519) 29 88 88.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN OP AFSPRAAK

De gemeente Dantumadiel heeft haar dienstverlening aangepast in verband 
met het Coronavirus. Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen nog op af-
spraak mogelijk. Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van uw komst neem dan 
contact op met de gemeente. Het maken van een afspraak kan uitsluitend 
telefonisch via (0519) 29 88 88. 

In verband met Koningsdag zijn we gesloten op:
 
- Maandag 27 april.  
 Afvalinzameling = zaterdag 25 april. Milieustraten gesloten.

)

) 

Corona betekent: thuis blijven, maar tegelijk ook zorg voor elkaar blijven houden. Ik 
zie naast functionele en financiële problemen bij ondernemers ook meer menselijke 
problemen ontstaan. Op het gebied van armoede, eenzaamheid, relationele 
problemen...niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen zich eenzaam voelen 
in deze periode. Blijf dus naar elkaar omkijken! Laten we er samen voor zorgen dat 
we als gemeenschap sterker uit deze crisis komen.

Vandaag staat er in deze krant een overzicht met informatie 
voor inwoners met een laag inkomen, of die hun baan (dreigen te) 
verliezen.

Rommy Kempenaar 
Wethouder gemeente Dantumadiel

CORONACRISIS 
Informatie voor inwoners met een laag inkomen, 
of die hun baan (dreigen) te verliezen

Laat het ons weten en vul de vragenlijst in op 
kiesvoorjelte.nl! Dit kan nog tot 3 mei.

SCHONE ENERGIE FRYSLAN
Hoe wilt u betrokken worden?

 

Kan uw kind door een handicap niet zelf naar school? Of is de school te ver weg? 
Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is 
er voor sommige leerlingen van zowel basis - als voorgezet onderwijs. Of u recht 
hebt op een vergoeding hangt af van een aantal zaken. Deze informatie vindt u 
op de website www.dantumadiel.frl.

Op deze website staat ook het aanvraagformulier. Let op! U moet ieder jaar een 
nieuwe aanvraag doen. De aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 moet dit jaar 
voor 8 mei a.s. bij ons binnen zijn.   
 

LEERLINGENVERVOER 2020-2021. Aanvragen voor 8 mei!

DIGITALE RAADSVERGADERING 28 APRIL

In verband met de coronacrisis worden er voorlopig geen raadsvergaderingen 
gehouden in de raadszaal in Damwâld maar wordt er digitaal vergaderd. 

Deze digitale opiniërende en besluitvormende raadsvergadering gemeente Dantu-
madiel wordt gehouden op dinsdag 28 april 2020. 

In deze digitale vergadering wordt beraadslaagd over o.a. de navolgende punten:
• Programma Bestemmingsplan Rinsumageast
• Vaststellen nota grondbeleid Dantumadiel
• Intrekken Verordening Toeristenbelasting

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op www.dantumadiel.frl. De agenda en 
de achterliggende stukken vindt u onder Organisatie en bestuur > gemeenteraad 
kalender. De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel.

 

De gemeente is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmings-
plan voor Driezum en Feanwâlden-Súd. 
Het huidige bestemmingsplan voor het dorp Driezum wordt met het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Driezum’ herzien. Het huidige bestemmingsplan ‘Veen-
wouden-Zuid’ en - in het verlengde hiervan - de gronden oostelijk daarvan tot 
aan de grens van het ‘Inpassingsplan de centrale as’ worden met het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Feanwâlden-Súd’ herzien. 
Op dit moment kunt u de nieuwe bestemmingsplannen nog niet bekijken en 
kunt u ook nog niet reageren op de plannen. Binnenkort zullen de ontwerpen 
van de beide bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Dan is het 
mogelijk om te reageren op de plannen. Wij maken binnenkort bekend wan-
neer en op welke manier u kunt reageren.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 
(0519) 29 88 88. 

Voorgenomen wijziging van de bestemmingsplannen 
‘Driesum’ en ‘Veenwouden-Zuid’

  Inzage ontwerp nieuwe APV
Er is een ontwerp voor de nieuwe APV 
gereed. Het grootste  gedeelte van de 
regels zullen niet veranderen, maar er 
zijn ook wijzigingen. De nieuwe ontwerp-
APV ligt ter inzage tot 15 mei a.s. op 
het gemeentehuis en is te vinden op de 
website van de gemeente
www.dantumadiel.frl/ontwerp-apv- 
gemeente-dantumadiel.



Heeft u vragen of wilt u graag weten of de gemeen-
te u kan helpen bij schulden of inkomen? Dan kunt u 
altijd bellen of mailen naar de afdeling Meidwaan 
& Soarch, (0519) 29 88 88 of info@noardeast-fryslân.
nl. U kunt ook kijken op www.noordoosthelpt.nl.

U heeft een vast of tijdelijk contract en uw werkgever 
kan uw loon (tijdelijk) niet meer betalen. Uw werkgever 
kan hiervoor de NOW-regeling aanvragen. U krijgt dan 
uw loon gewoon doorbetaald. Meer informatie over 
deze regeling vindt u op de websites van het UWV en 
de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

WW-uitkering 
Loopt uw contract af of komt uw werkgever niet in 
aanmerking voor een NOW-regeling? Dan kunt u 
mogelijk een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. 
Een WW-uitkering vraagt u aan via onderstaande web-
site, hier vindt u ook de voorwaarden. 
www.werk.nl 

Heeft u geen recht op WW? Dan kunt u mogelijk een 
bijstandsuitkering krijgen. Bijstand vraagt u aan via on-
derstaande website, hier vindt u ook de voorwaarden. 
www.werk.nl 

Heeft u een partner? Dan moet u samen bijstand 
aanvragen. Uw gezamenlijke inkomen wordt aangevuld 
tot bijstandsniveau. 

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) lees je wat er aanvullend mogelijk is naast 
studiefinanciering.
www.duo.nl 

Ons team schulddienstverlening kan u helpen. We 
kijken met u mee en geven advies. U hoeft hiervoor 
niets te betalen. Ook als (ex)ondernemer met financi-
ele problemen kunt u bij ons terecht.
Telefoon:  (0519) 29 88 88
E-mail:  infosdv@noardeast-fryslan.nl

Wat kunt u zelf doen?
• Probeer zoveel mogelijk de vaste lasten te betalen. 

Dit zijn de woonlasten, energie, water, zorgverze-
kering en in sommige gevallen het telefoonabon-
nement.

• Neem contact op met schuldeisers om afspraken 
te maken over uw schulden.

• Wilt u een betalingsregeling maken voor  betaling 
van gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de 
website van uw gemeente en type in de zoekbalk: 
betalingsregeling. 

• Als u een laag inkomen heeft en te weinig ver-
mogen kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van 
gemeentelijke belastingen, ga dan naar de website 
van uw gemeente en typ in de zoekbalk: kwijt-
schelding.

Wat kan ik verwachten van andere organisaties?
• De beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders 

(KBvG) heeft opgeroepen om zoveel mogelijk af 
te zien van huisuitzettingen en het afsluiten van 
water, gas en elektriciteit. 

• De drinkwaterbedrijven gaan voorlopig bij niemand 
de leidingen afsluiten. 

• Woningcorporaties zullen niet tot huisuitzetting 
overgaan als mensen door corona in de proble-
men komen.

U kunt gebruik maken van online geldplannen van het 
Nibud. Met deze geldplannen krijgt en houdt u uw 
geldzaken op orde. U vult uw plan – anoniem – in, en 
u heeft na invullen een actieplan in handen. U weet 
precies wat u kunt doen om uw financiële situatie 
te verbeteren. De geldplannen zijn geschikt voor alle 
inkomens. Kijk hiervoor op onderstaande website.
www.startpuntgeldzaken.nl/noordoostfriesland

Hulp nodig bij het maken het geldplan? 
U kunt ook hierbij hulp krijgen! Ga dan naar onder-
staande website en ga naar: Onderwerpen > Werk, geld 
en uitkering > Geldzaken > Administratie > Hulp bij 
thuisadministratie.
www.noordoosthelpt.nl 

Geldkrant  Het Nibud brengt vanwege de coronacrisis 
een speciale online editie uit van de Nibud Geldkrant: 
de Geldkrant-special Minder inkomen. U kunt deze 
krant downloaden via www.nibud.nl.

Moeite met invullen van formulieren en/of aanvra-
gen via de computer op het gebied van administra-
tie, uitkeringen en geldzaken?
In onze gemeenten zijn diverse (vrijwilligers)organisa-
ties actief om u hierbij te helpen. Heeft u hulp nodig? 
De vrijwilligers van Humanitas, SUNOF en de Formu-
lierenbrigade van Stichting Welzijn het Bolwerk kunnen 
u op afstand helpen met het doen van aanvragen en 
het invullen van formulieren. Daarnaast kunnen ze ook 
prima op afstand meedenken en adviseren als het gaat 
om hulp en vragen bij bijvoorbeeld schuldsituaties.Ga 
voor meer informatie naar onderstaande website en ga 
naar: Onderwerpen > Werk, geld en uitkering > Geldza-
ken > Administratie > Hulp bij thuisadministratie.
www.noordoosthelpt.nl 

In de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân 
zijn er voedselbanken in Kollum, Dokkum/Ferwert en 
Damwâld. Ze proberen om zo lang mogelijk voedsel uit 
te delen aan diegenen die dat hard nodig hebben. 
Bentu nog geen klant van de voedselbank en heeft u 
door de Coronacrisis tijdelijk geen inkomsten meer? 
U kunt gebruik maken van de noodpakketten die de 
voedselbanken uitgeven. De lokale voedselbank legt 
u uit hoe dit werkt. Kijk voor meer informatie op onder-
staande website en typ in de zoekbalk: Voedselbanken.

www.noordoosthelpt.nl

Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen 
rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt 
als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 
0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de 
horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? 
Neem dan contact op met uw woningcorporatie, zodat 
er samen naar een oplossing gezocht kan worden. 
Ga voor meer informatie naar: 
www.wonennwf.nl > over-ons > corona-virus  
www.thuswonen.nl > over Thús Wonen > Nieuws > 
Betalingsproblemen door het coronavirus? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft op 20 maart 2,5 miljoen euro ter beschikking ge-
steld. Het geld gaat naar Sivon, een ICT-coöperatie van 
besturen van basis- en middelbare scholen. Zij zamelen 
zoveel mogelijk laptops en tablets in en verspreiden 
deze onder de aangemelde scholen.

Als de school van uw kind u niet kan helpen, dan kunt 
u een aanvraag doen voor een laptop/computer bij 
stichting Leergeld via onderstaande website. Gebruik 
bij de aanvraag uw laatste inkomensgegevens. 
Let op: dit geldt voor een korte periode!
www.kindpakket.nl/ouders 

Gerechtsdeurwaarders zijn bang dat mensen door het 
coronavirus in de financiële problemen komen. Mkb-
ondernemers die ineens hun omzet zien wegvallen, 
zzp’ers met een lege werkagenda, maar ook particu-
lieren die zonder werk zitten: velen van u hebben nog 
nooit met een deurwaarder te maken gehad. 
Met de campagne ‘bellen is oplossen’ willen gerechts-
deurwaarders u vragen snel te bellen met de gerechts-
deurwaarder, zodat u naar een oplossing kunt zoeken. 
Dat voorkomt dat uw schulden oplopen! 
www.bellenisoplossen.nl

In deze moeilijke tijd met het Coronavirus wordt het 
welzijn van een ieder flink op de proef gesteld. Dan 
is het nog belangrijker dat we zorgen voor de kwets-
baardere mensen om ons heen. Wilt u weten wat de 
welzijnsorganisaties in onze gemeenten tijdens deze 
Coronacrisis voor u of hen kunnen doen? Kijk dan op 
de websites van Timpaan Welzijn en stichting welzijn 
Het Bolwerk.
www.timpaanwelzijn.nl | www.het-bolwerk.eu

Heeft u kinderen en is uw inkomen lager dan 120% van 
het minimumloon? Of hebt u hoge lasten waardoor 
er te weinig geld overblijft? Dan is er kindpakket.nl. 
Het kan voorkomen dat u als ouder(s) geen geld heeft 
voor belangrijke dingen voor uw kind(eren). In normale 
tijden is dat bijvoorbeeld het mee laten doen aan bij-
voorbeeld sport, muziekles of een schoolreisje. In deze 
coronatijd kan dat bijvoorbeeld gaan om het vieren van 
een verjaardag. U bent niet alleen! 

Aanvragen
Als u op onderstaande website uw postcode invoert, 
ziet u wie er in aanmerking komt en wat u aan 
kunt vragen.
www.kindpakket.nl

CORONACRISIS: informatie voor inwoners met een laag 
inkomen, of hun baan (dreigen te) verliezen

Ik heb geen werk of inkomen meer

Mijn schulden lopen op

Ik ben student en heb te weinig inkomen

Ik heb moeite met rondkomen

Noodpakket Voedselbanken

Betalingsproblemen/huurachterstand 

Extra laptop voor kinderen arme gezinnen

Deurwaarders

Ik heb op een andere manier hulp nodig

Kindpakket.nl


