
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  17 juni 2020

bekend dat het volgende bedrijf maatwerk-
voorschriften in de vorm van geluidsvoor-
schriften opgelegd heeft gekregen:

n Feanwâlden
• Hellingstrjitte 2 (besluit is verzonden op 17 

juni 2020). 

De dag na verzending ligt het besluit zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld (op afspraak). Gedurende deze 
termijn kun¬nen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen.

Ontvangen melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen
n Broeksterwâld
• Tienewei 4, het installeren van een 

gesloten bodemenergiesysteem.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• Skutterswei kavel 1, het realiseren van 

een woning en het aanleggen van een 
uitrit (aanvraag is ontvangen op 5 juni 
2020).

n De Westereen
• Fogelsang 85, het tijdelijk gebruiken 

van een schuur als woning (aanvraag is 
ontvangen op 3 juni 2020).

• Westein 24, het plaatsen van een 
dakkapel (aanvraag is ontvangen op  
4 juni 2020).

• Van Sytzamawei 12, het plaatsen van 
een dakkapel (aanvraag is ontvangen 
op 4 juni 2020).

n Driezum
• Eastwâld 8, het vervangen van een 

loods (aanvraag is ontvangen op 5 juni 
2020).

n Feanwâlden
• nabij De Hoek 7, het kappen van 2 

bomen (aanvraag is ontvangen op 5 juni 
2020).

• tussen De Hoek 5 en De Hoek 7, het 
aanleggen van 2 ontsluitingsdammen 
(aanvraag is ontvangen op 8 juni 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 De Westereen
• nabij de Boppewei, het aanleggen van 

een betonpad en dammen tbv een 
kavelontsluiting (besluit is verzonden op 
8 juni 2020).

n Rinsumageast
• Klaarkampsterwei 31, het dempen 

van een sloot (legalisatie) (besluit is 
verzonden op 9 juni 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.

Niet verder in behandeling zijnde aan-
vraag omgevingsvergunning
n De Westereen
• Salomon Levystrjitte 50, het plaatsen 

van een pipowagen en het realiseren 
van een kapsalon (aanvraag is 
ingetrokken).

n Feanwâlden
• De Hoek 10, het tijdelijk aanleggen van 

een sleufsilo (legalisatie) (aanvraag is 
ingetrokken).

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

Verkeersbesluit gehandicapten par-
keerplaats
n De Westereen
• Brugchelencamp 271, het aanwijzen 

van een gehandicapten parkeerplaats 
ter hoogte van de woning (besluit is 
verzonden op 12 juni 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.

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.

Wet Milieubeheer/opleggen maatwerk-
voorschriften 
Burgemeester en wethouders van Dantu-
madiel maken, ter voldoening aan artikel 
8.42 van de Wet milieubeheer juncto 
artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit, 

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 gemeente. 
Het maken van een afspraak kan 
uitsluitend telefonisch via 

(0519) 29 88 88.

VERGADERING ALGEMENE KAMER ADVIESCOMMISSSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op donderdag 25 juni 2020, om 17.15 uur, komt de Algemene kamer van de 
adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. Het in die vergadering te behande-
len bezwaarschrift vindt u op: dantumadiel.frl/adviescommissie-voor-
bezwaarschriften. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
gemeente Noardeast-Fryslân, team Juridyske saken (0519) 29 88 88. 

I.v.m. de coronamaatregelen is er een beperkt aantal aanwezigen toegestaan. 
Wilt u een hoorzitting bijwonen dan kunt u dat via info@noardeast-fryslan.nl 
doorgeven of op bovenstaande telefoonnummer t.a.v. team Juridyske saken.

ETENSRESTEN WAARDELOOS? 
ZEKER NIET! 

Jorrit Bergsma laat het je zien. Bekijk 
de vlog op www.scheidadvies.nl.

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.



BEKENDMAKING SUBSIDIEREGELING VERSNELLINGSAGENDA NOORDOOST FRYSLAN EN SUBSIDIEPLAFONDS

Subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost Fryslân
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerkste-
radiel en de provincie Fryslân hebben een Regiodeal met het Rijk afgesloten. 
Onderdeel van deze Regiodeal is de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. 
Met de Versnellingsagenda willen de overheden samen met ondernemers en 
onderwijsinstellingen realiseren dat in Noordoost Fryslân het Bruto Regionaal 
Product toeneemt, het aantal beschikbare banen stabiliseert, de beroepsbe-
volking op een hoger beroepsniveau werkzaam is, het gemiddeld besteedbaar 
inkomen toeneemt, het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma 
stijgt en de gemiddelde WOZ-waarde stijgt.

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en 
arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking 
en marketing. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen 
kunnen subsidie aanvragen voor een project wat bijdraagt aan de doelen en be-
oogde resultaten van één van de programmalijnen van de Versnellingsagenda. 
Hiervoor hebben de vier gemeenten in Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân 
en Stichting Qop samen de ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noord-
oost Fryslân’ opgesteld. Deze subsidieregeling is op 9 juni jl. door het college 
van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân – de gemeente die de 
regeling ook namens Dantumadiel uitvoert – vastgesteld.

Subsidieplafond en wijze van verdeling voor subsidies vanaf € 5.000,-
De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt onderscheid tussen subsidies 
tot en met € 5.000,- en subsidies vanaf € 5.000,-.Voor subsidies vanaf € 5.000,- 
wordt de regeling jaarlijks een aantal keer opengesteld. De regeling wordt in 
2020 op 17 juni en 1 september voor de periode van één maand opengesteld. 
Iedere periode is er een maximum subsidiebudget beschikbaar, het subsidie-
plafond. Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân 
heeft op 9 juni op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, 
de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân en de Subsidieregeling 
Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân voor de periode van 17 juni tot en 
met 16 juli 2020 de volgende subsidie(deel)plafonds voor subsidies vanaf 
€ 5.000,- vastgesteld:

• Voor programmalijn 1, Onderwijs en arbeidsmarkt:  € 1.750.000,-
• Voor programmalijn 2, Innovatie en ondernemerschap: € 2.500.000,- 
• Voor programmalijn 3, Doorontwikkeling regionale  

samenwerking en marketing:    € 0,-

Deze subsidieaanvragen worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van 
een beoordelingskader dat samen met de regeling is vastgesteld. De beoorde-
ling van subsidieaanvragen wordt gedaan door de Regioboard. De Regioboard 
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemers en overheid en 
wordt aangestuurd door een onafhankelijk voorzitter. De best beoordeelde pro-
jecten komen het eerst voor subsidie in aanmerking, totdat het subsidieplafond 
is bereikt.

Subsidieplafond en wijze van verdeling voor subsidies tot en met € 5.000,-
Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar 
door aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van 
Noardeast-Fryslân heeft op 9 juni op grond van het bepaalde in de Algemene 
Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân en 
de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân het subsi-
dieplafond voor subsidies tot en met € 5.000,- voor het jaar 2020 vastgesteld 
op € 50.000,-. Deze subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van 
binnenkomst. Subsidies kunnen worden verstrekt tot het moment dat dit subsi-
dieplafond is bereikt.

Heeft u een idee voor een project en wilt u weten of dit past binnen deze subsi-
dieregeling? Neem dan contact op met Stichting Qop (www.qop.nl). De mede-
werkers van Qop kijken dan of uw idee past binnen de businesscases van de 
Versnellingsagenda en kunnen u adviseren bij de uitwerking van uw idee.

Meer informatie over de Versnellingsagenda en deze subsidieregeling is te 
vinden op www.dantumadiel.frl/subsidies-en-fondsen. 

Dantumadiel is een groene gemeente met een afwisselend landschap, betrokken inwoners,  
een rijke geschiedenis en levendige cultuur, waar het mooi wonen, werken en recreëren is.

WONINGBOUWKAVELS IN DE GEMEENTE DANTUMADIEL  

Kijk voor meer informatie op:  
www.dantumadiel.frl/kavels

Wâlterswâld  
Broekloane

De Westereen East 
De Tuorrebout | flex 4

De Westereen 
Ferlinge Stationsstrjitte

De Westereen East 
De Reade KlaverNoflik wenjen

yn de  
Fryske Wâlden!

Bouw nu  
je droomhuis op  
een droomplek!

De Westereen East 
De Tuorrebout | kavel 2

DE VOLGENDE WONINGBOUWKAVELS 
ZIJN NOG BESCHIKBAAR:
 
Wâlterswâld   
•  Broekloane | Kavel 3 | ca. 880 m2 

€ 118.338,- incl. btw

De Westereen
•  Ferlinge Stationsstrjitte | ca. 1060 m2         

€ 153.912,- incl. btw

De Westereen East 
•  De Tuorrebout | kavel 2 - vrijstaand | ca. 720 m2           

€ 121.968,- incl. btw

•  De Tuorrebout | flex 4                                       
min. 450 m2 - max. 750 m2          
€ 132,50 per m2 excl. btw

•  De Reade Klaver | kavel 1 - 2^1 kap | ca. 340 m2           
€ 49.368,- incl. btw

•  De Reade Klaver | kavel 2 - 2^1 kap | ca. 335 m2           
€ 48.642,- incl. btw
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