
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  3 juni 2020

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.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• aan de Skutterswei (bouwkavel 4), 

het realiseren van een vrijstaande 
nieuwbouwwoning (aanvraag is 
ontvangen op 20 mei 2020).

n Wâlterswâld
• Foarwei 36, het verbreden van de oprit 

(aanvraag is ontvangen op 24 mei 
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 Broeksterwâld
• Skutterswei 20, het realiseren van een 

woning (besluit is verzonden op 25 mei 
2020).

n Damwâld
• Boarkensloane 16, het tijdelijk plaatsen 

en gebruiken van een stacaravan 
(besluit is verzonden op 27 mei 2020).

n De Westereen
• 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 (besluit is verzonden 
op 25 mei 2020).

• Ferlinge Stasjonsstrjitte 59, het 
verbouwen van de woning (besluit is 
verzonden 26 mei 2020).

n Driezum
• Terpwei 3, het verbouwen van de 

bestaande schuur tot een Bed en 
Breakfast (besluit is verzonden op 27 
mei 2020).

n Wâlterswâld
• Dokkumerloane 5, het verbouwen van 

de woning (besluit is verzonden op 27 
mei 2020).

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

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. 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

 
De gemeente Dantumadiel heeft 
haar dienstverlening aangepast in 
verband met het coronavirus.  
Een bezoek aan het gemeente-
huis 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 gemeente-
huis is alleen nog op afspraak 
mogelijk. Twijfelt u aan de nood-
zakelijkheid van uw komst neem 
dan contact op met de gemeen-
te. Het maken van een afspraak 
kan uitsluitend telefonisch via 

(0519) 29 88 88.

 
LANDELIJKE WEEK VAN 
DE JONGE MANTELZORGER

De landelijke (digitale) campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert jonge mantelzorgers 
over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. De Week van de Jonge Mantelzorger 
is van 1 t/m 7 juni. Dit  is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en wordt ondersteund door MantelzorgNL en JMZpro. Maar ook 
de Friese welzijnsorganisaties Welzijn Het Bolwerk, Kearn Welzijn,  Sociaal Werk 
de Kear, Sociaal Collectief, De Skûle Welzijn en Caleidoscoop.

Naast de (online) activiteiten vanuit de campagne ‘Deel je zorg’ ontvangen de 
Friese jonge mantelzorgers persoonlijk een tasje met tips en een aardigheidje. 
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger zijn er regionaal (digitale) activiteiten 
om de dagelijkse zorgen te vergeten. Deze vinden vanuit Friesland zoveel moge-
lijk tegelijkertijd plaats en in een vertrouwde samenstelling. 

EEN OP DE VIJF JONGEREN MANTELZORGER
Een op de vijf jongeren in Nederland is mantelzorger. Het zorgen voor iemand 
in de omgeving geeft een gevoel van voldoening, trots en liefde. Maar, het kan 
soms ook zwaar zijn. Fysiek, mentaal en/of omdat het zo lastig combineren is met 
school, vrienden en hobby's. Dat kan tegenstrijdig voelen. Daarnaast is mantel-
zorg soms ingrijpend voor jongvolwassenen (18-25 jaar) die bezig zijn met het 
opbouwen van hun eigen leven. Bovendien wordt de zorg zwaarder door het coro-
navirus, bijvoorbeeld omdat degene voor wie ze zorgen de hele dag thuis is. 

De meeste jonge mantelzorgers  zullen niet snel uit zichzelf om hulp vragen. Wan-
neer de zorg te veel wordt, is het goed om hier juist over te praten of om hulp te 
vragen. Veel jonge mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. De 
zorg voor een familielid met een ziekte of een beperking hoort er in hun beleving 
‘gewoon bij’.  Veel jongeren cijferen zich dan ook weg in een gezin wat worstelt 
met ziekte of een beperking. Om goed voor een ander te kunnen zorgen, is de 
eigen gezondheid minstens zo belangrijk. 

OVERZICHT ACTIVITEITEN
Een greep uit de activiteiten per gemeente:
- woensdag 3 juni:  (digitale) Bingo: Dantumadiel, en Noardeast-Fryslân
- donderdag 4 juni:  (digitale) Quiz – Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

MEER INFORMATIE
Alle informatie over de campagne is te lezen op www.jmzpro.nl. Specifiek voor 
de regio Noardeast-Fryslân en Dantumadiel kun je terecht bij Fawaka: steunpunt 
jonge mantelzorg. Volg de campagne en activiteiten van Fawaka in de week van 
de jonge mantelzorger via Social Media! Zoek naar Fawakajongeren via Instagram 
en/of Facebook. Neem voor meer informatie contact op met Jetske Leijenaar – 
j.leijenaar@het-bolwerk.eu – 06 49671231.

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.

WINNAARS KLEUR- EN TEKENWEDSTRIJD 
IN HET ZONNETJE GEZET

Burgemeester Klaas Agricola was benieuwd hoe de jongste inwoners van de ge-
meente de coronacrisis beleven. Daarom bedacht hij een opdracht: Laat zien wat 
‘samen zijn’ voor jou betekent! “Want,” zo stelde Agricola, “nu we niet echt samen 
kunnen zijn, is het ontzettend belangrijk dat we aan elkaar blijven denken. Dat kun je 
bijvoorbeeld doen met een mooie tekening of kleurplaat.”

Bijna 20 creatieve jongens en meisjes gaven enthousiast gehoor aan deze oproep en 
stuurden hun tekening of kleurplaat in. Uit alle inzendingen koos burgemeester Klaas 
Agricola 10 winnaars. Vrijdagmiddag 29 mei verraste hij hun met een persoonlijk be-
zoekje en toegangskaartjes voor Sanjes Safari Feanwâlden. De oudste deelneemster 
werd verblijd met een kledingbon voor de Sake Store in De Westereen.


