
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  

29 april 2020

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Damwâld
• Badhúswei 31, het brandveilig in gebruik 
 nemen van de Campus (aanvraag is 
 ontvangen op 16 april 2020).

n  De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 3, het bouwen van 
 12 appartementen (aanvraag is ontvan-
 gen op 20 april 2020).

n  Readtsjerk
• Dokter Kijlstrawei 3, het bouwen van 
 een garage cq berging en het aanleg-
 gen van een in-/uitrit (aanvraag is 
 ontvangen op 21 april 2020).

n  Rinsumageast
• Klaarkampsterwei 31, het dempen van 
 een sloot (aanvraag is ontvangen op 
 17 april 2020).

 n  Wâlterswâld
• Dokkumerloane 5, het verbouwen van 
 de woning (aanvraag is ontvangen op 
 17 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
• Dammeloane 16, het veranderen en 
 vergroten van de woning (besluit is
  verzonden op 21 april 2020).
• Haadwei 90, het vergroten van de 
 woning (besluit is op 21 april 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning 
zes weken op het gemeentehuis in Dam-
wâld ter inzage (op afspraak). Gedurende 
deze termijn kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl. 

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  Readtsjerk
• Koaiwei 11, het plaatsen van een 
 mestsilo.

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

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. 
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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 voort-
gezet 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 aan-
vraagformulier. 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!

 
4 MEI: SAMEN STILSTAAN VOOR 
75 JAAR VRIJHEID

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?

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op    
Afvalinzameling Milieustraten
4 mei Dodenherdenking  gaat gewoon door gesloten
5 mei Bevrijdingsdag  verzet naar zaterdag 9 mei  gesloten

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.

Hoe gaan we in de gemeente Dantumadiel 4 mei – 
75 jaar vrijheid – herdenken?

Door het coronavirus krijgen de 4 mei herdenkingen een andere invul-
ling dan u bent gewend. Er worden dit jaar geen grote herdenkingen bij de 
monumenten georganiseerd door de comités, plaatselijk belang en andere 
organisaties. Het is nu vooral spijtig omdat we samen 75 jaar vrijheid zouden 
herdenken en vieren. We willen dit ook in deze situatie niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom zendt RTV/NOF op maandag 4 mei een herden-
kingsprogramma uit.

4 mei thuis herdenken op TV, radio en online
Op TV, radio en online op 4 mei vanaf 20.05 uur herdenken we samen de 
oorlogsslachtoffers, in verbondenheid, in het besef dat vrijheid nooit van-
zelfsprekend is. Het programma wordt in de week voorafgaand aan 4 mei 
opgenomen. In het programma wordt aandacht geschonken aan de toe-
spraak van burgemeester Agricola en de kranslegging bij het gemeentelijk 
herdenkingsmonument aan de Haadwei in Damwâld. Ook wordt een gedicht 
voorgedragen en wordt er gezongen. 

We hopen een waardige herdenking tot stand te brengen. Gaat u ook 75 jaar 
vrijheid met ons herdenken op 4 mei? Bekijk de uitzending vanaf 20.05 uur 
op RTV/NOF. De uitzending is te volgen via radio, tv en online en streams 
op social media. Hierna wordt het programma de hele avond op tv kanaal 20 
(Kabelnoord) herhaald en is het terug te vinden op www.rtvnof.nl en YouTube 
van RTV/NOF.

Kransen en bloemen leggen
Het is niet toegestaan om met grote groepen gezamenlijk bloemen of een 
krans te leggen of aanwezig te zijn bij de monumenten. In Damwâld, De 
Westereen, Driezum/Wâlterswâld, Feanwâlden en Rinsumageast wordt 4 
mei in stilte door twee personen een krans of bloemstuk gelegd en wordt de 
Last Post geblazen, zonder publiek.

Richtlijnen 
Het vlagprotocol is dit jaar aangepast. De hele dag mag de vlag halfstok 
hangen. Het nationaal comité 4 en 5 mei geeft richtlijnen voor wat wel kan. 
U kunt dit lezen op www.4en5mei.nl.

Heeft u vragen over de uitzending of over het leggen van de kransen/bloe-
men bij de monumenten? Dan kunt u mailen naar info@dantumadiel.frl, 
t.a.v. T. Castelein, team Kommunikaasje.



Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle en dus heeft de aanpak van het coronavirus invloed op het leven van ons allemaal. Op een manier die voor ons on-
gekend is. Daardoor merken we nu, 75 jaar na de bevrijding, hoe het is om beperkt te worden in onze bewegingen. Op een manier die niemand van ons eerder heeft meege-
maakt. Ik wens ons allen toe dat we deze periode spoedig achter ons kunnen laten.

Ik roep u op om blijvend stil te staan bij  vrede en vrijheid. Door te herdenken, hen die voor ons zijn gevallen. En om uit eerbetoon halfstok te vlaggen op 4 mei. Maar ook de 
vlag in top te hangen op 5 mei uit dankbaarheid voor onze vrijheid. Het lijkt zo gewoon maar het is en blijft heel bijzonder!

Klaas Agricola
Burgemeester gemeente Dantumadiel

Precies 75 jaar geleden, op 14 april 1945, is de gemeente Dantumadiel door de Canadezen bevrijd van vijf jaar Duitse 
overheersing. U heeft uit dankbaarheid voor deze bevrijding in grote getale op 14 april jl. de vlag in top gehesen. 

Dit jaar vieren we dat 75 jaar vrij zijn. Een ongekende periode zonder oorlog en honger. Het lijkt zo gewoon maar het 
is toch heel bijzonder. Herdenken en doorgeven aan de volgende generaties is en blijft belangrijk, omdat we nooit 
mogen vergeten wat er tussen 1940 en 1945 is gebeurd.

Uitgerekend dit jaar hebben we te maken met een andere vijand: het Coronavirus. De 4 en 5 mei herdenkingen zullen 
dit jaar door de uitbraak van het Coronavirus een andere, doch sobere invulling krijgen. Het zijn opnieuw zware en on-
zekere tijden, met name voor diegene die ziek is of ziek wordt. Daarnaast is het zwaar voor onze oudere inwoners die 
geen bezoek meer krijgen of niet meer naar hun vertrouwde dagbesteding kunnen gaan. Voor alle kinderen die niet 
naar de kinderopvang of school kunnen. De ouders die thuis hun kinderen én les moeten geven en daarnaast thuis 
moeten werken en tussendoor het huishouden moeten runnen. Vaak hebben zij ook nog de zorg voor hun ouders. 
Ook van hen wordt momenteel veel gevraagd. Maar ook diegene die door het coronavirus zijn of haar baan heeft 
verloren, is er groot verdriet en onzekerheid over de toekomst.

Maar ook ons bedrijfsleven o.a. de middenstand en horecaondernemers maken hele moeilijke tijden door. Laten we 
de oproep van wethouder Kempenaar opvolgen en juist nú lokaal te kopen. Een mooi spreekwoord zegt: “Koop in den 
vreemde niet hetgeen uw eigen dorp  u biedt”.

Veel dank zijn we verschuldigd aan iedereen die in de zorgsector werkt. In het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuis-
zorg of de wijkverpleging. Aan mensen die ervoor zorgen dat de dagelijkse boodschappen bij thuis worden bezorgd bij 
mensen die  zelf de deur niet meer uit kunnen. Maar ook de politie en de hulpdiensten die altijd voor ons klaar staan 
en er zijn wanneer dit nodig is.

Vrijheid: het lijkt zo gewoon, maar het is heel bijzonder

DE NIEUWE APV
Het ontwerp voor de nieuwe APV is klaar. Er 
blijft veel hetzelfde, maar er zijn  ook veran-
deringen. De ontwerp-APV kunt u inzien tot 
15 mei aanstaande op het gemeentehuis.  
Ze is ook te vinden op de website van 
de gemeente (www.dantumadiel.frl/
ontwerp-apv-gemeente-dantumadiel).  
De belangrijkste verande ringen staan 
daar ook. 

WAT GAAT ER VERANDEREN?  
EEN PAAR VOORBEELDEN:
-  Voor de horeca veranderen er regels 

op het gebied van vergunningen voor  
exploitatie of terrassen. Ook zijn er  
wijzigingen met betrekking op de toela-
tingstijden en sluitingstijden. 

-  In veel gevallen is het niet meer nodig 
om een vergunning aan te vragen voor 
het plaatsen van bijvoorbeeld bouw-

containers of bouwsteigers op de weg.  
Mits er voldaan wordt aan bepaalde 
voorwaarden. 

-  Voor de hele gemeente is het nodig 
om een standplaatsvergunning aan te  
vragen als je met een kraam of wagen 
producten of diensten wilt verkopen. 

ER IS OOK EEN AANTAL VERBODEN 
OPGENOMEN IN DE APV
Zoals een verbod op:
-  roken in een bos, heide of op  

veen gronden;
- oplaten van ballonnen;
- openlijk gebruiken van drugs;
-  kamperen buiten de daarvoor  

aangewezen plaatsen;
-   ‘crossen’ met een motorvoertuig of 

bromfiets op enig terrein.  

EEN ZIENSWIJZE INDIENEN 

Binnen de inzagetermijn kunnen inwo-
ners en belanghebbenden schriftelijk een 
zienswijze op de ontwerp-APV geven.  

Dit kan via het ZIENSWIJZEFORMULIER  
dat via de onderstaande link op onze 
website te vinden is. Of met een brief aan 
het gemeentebestuur. 

Na 15 mei zal een definitieve versie van 
de APV worden voorgelegd aan de  
gemeenteraad voor besluitvorming.  
De nieuwe APV zal uiterlijk aan het eind 
van dit jaar in werking treden.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de verordening van de gemeente die regels 
bevat over het openbare leven en de openbare ruimte in de gemeente. De APV geldt voor 
iedereen in de gemeente, en is bedoeld om de gemeente netjes en leefbaar te houden.  
In de APV staan regels over veiligheid, verkeerszaken, horeca-aangelegenheden of over-
last. De APV bevat ook een strafbepaling (geldboete) als de regels worden overtreden. 

EEN NIEUWE ALGEMEEN PLAATSELIJKE  
VERORDENING (APV)

Wilt u meer weten?  
Of een zienswijze indienen?
Kijk op de website:
 
www.dantumadiel.frl/ontwerp-apv-
gemeente-dantumadiel

29 april 2020


