
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  8 juli 2020

n Wâlterswâld
• Foarwei 36, het verbreden van de uitweg 

(besluit is verzonden op 30 juni 2020).

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Gedu-
rende deze termijn kunnen belanghebben-
den 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 Damwâld
• Achterwei 52 c, de bouw van een nieuwe 

loods/werkplaats naast de bestaande 
loods/werkplaats.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broekterwâld
• aan de Ds Feitsmawei, het realiseren 

van 16 nieuwbouw woningen (aanvraag 
is ontvangen op 26 juni 2020).

n Damwâld
• Haadwei 116, het vervangen van de 

bestaande overkapping (aanvraag is 
ontvangen op 27 juni 2020).

n Feanwâlden
• Suvelstrjitte 2 b, het uitbreiden van het 

bedrijfsgebouw (aanvraag is ontvangen 
op 1 juli 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 
geweigerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Gemeente Dantumadiel
• ter hoogte van Augsbuurt tot en met 

boven Driezum, het vervangen van een 

damwand en het kappen van bomen 
langs de zuidoever van de Trekfeart 
(besluit is verzonden op 1 juli 2020).

n Damwâld
• Achterwei 52 c, het realiseren van een 

loods cq werkplaats met 2 kantoren 
(besluit is verzonden op 26 juni 2020).

• Johannes Douweswei 35, het realiseren 
van een kapsalon in de garage (besluit 
is verzonden op 2 juli 2020).

n De Westereen
• Reade Klaver 2 en 4, het realiseren 

van 2-onder-1 kap woning (besluit is 
verzonden op 3 juli 2020).

n Broeksterwâld
• a/d Skutterswei 22 (kavel 3), het 

realiseren van een vrijstaande 
nieuwbouwwoning (besluit is verzonden 
op 3 juli 2020).

n Feanwâlden
• Bûtefjild 24, het bouwen van een 

campinggebouw (besluit is verzonden 
op 2 juli 2020).

n Rinsumageast
• Klaarkampsterwei 8, het verbreden van 

de inrit (besluit is op 3 juli 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 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

GEZOCHT: STAGEPLEK VOOR DE BURGEMEESTER

Burgemeester Klaas Agricola zoekt bedrijven die hij deze zomer kan bezoeken. 
Hij loopt half juli-half augustus graag bij verschillende organisaties een dag(deel) 
mee. “Vorig jaar werkte ik een dag mee bij onze buitendienst in de plantsoenen, 
in de keuken bij Brugchelencamp, bij het Thomas huis, en in de melkveehouderij 
van familie Hiemstra. Dat was een prachtige ervaring, omdat je veel leert over de 
organisatie en de mensen die er werken. Omdat er in de zomer bijna geen verga-
deringen zijn, heb ik nog ruimte in de agenda om bij andere bedrijven een kijkje in 
de keuken te nemen.” vertelt burgemeester Klaas Agricola.

Wilt u de burgemeester een beeld geven van uw werk of bedrijf?
Meld uw organisatie vóór 8 juli 2020 aan via bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl 
Uit alle aanmeldingen maken we een selectie. U ontvangt zo snel mogelijk bericht 
of de burgemeester deze zomer bij uw organisatie langskomt. Uiteraard houden we 
rekening met de coronamaatregelen. 

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
'BUITENOPSLAG ACHTERWEI 13 DRIEZUM'

Stukken ter inzage 
Bovengenoemd plan ligt vanaf 9 juli 2020 zes weken ter inzage voor beroep. 
U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.dantumadiel.frl  onder Bouwen 
en Wonen, Bestemmingsplannen, Plannen in Dantumadiel ter inzage of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl  met IMRO-code: NL.IMRO.1891.bpDRdepotach-
terw13-0401.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan willen wij het aantal 
afspraken in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op dit moment niet 
mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis aan de Hynste-
blom 4 te Damwâld  in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk het plan digi-
taal in te zien. Als dit geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente 
Dantumadiel en vragen naar team Romte via het telefoonnummer 0519 - 
298888. Er zal dan in overleg met u naar een oplossing gezocht worden.   

Het bestemmingsplan Buitenopslag Achterweg 13 Driezum, vervangt ter plekke 
van de planlocatie het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel en vormt de 
planologische regeling voor een buitenopslag voor een in Driezum gevestigd 
loonbedrijf.
 
Beroep instellen 
Het plan is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op 10 juli 
2020, de dag na die waarop het plan ter inzage is gelegd. Gedurende deze 
termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die geen ziens-
wijze hebben ingediend, maar kunnen aantonen dat ze daartoe niet in staat 
zijn geweest;

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

Het plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij de-
gene 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. 

It is oan jo!
Heeft u een idee voor uw buurt of dorp?
Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of 
mooier kan. Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel 
ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving wil-
len verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, 
straten en pleintjes. Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën 
welkom. 

Een goed idee of initiatief voor jouw dorp of straat? 
Geef dit dan voor 1 oktober door aan de dorpencoördinator. Kijk voor informatie op 

www.dantumadiel.frl/itisoanjo

In de keuken bij Brugchelencamp

in de melkveehouderij van de familie Hiemstra

2019



De gemeente Dantumadiel wil bouwen aan een inclusieve 
samenleving en gaat dat combineren met de aanpak van 
eenzaamheid. Wethouder Kees Wielstra ondertekende 
woensdag 1 juli de 5 pijlers van het actieprogramma ‘Eén 
tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ondertekening 
vormt voor de gemeente het startsein voor het opzetten 
van een lokale coalitie ‘Kom Erbij’. 

Iedereen doet mee
De lokale Coalitie “Kom Erbij” wordt een coalitie voor de aanpak van eenzaamheid 
én inclusie. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van groepen mensen. 
Een coalitie van netwerkpartners die zich hiervoor willen inzetten zodat iedereen 
mee kan doen. Ongeacht afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, sociale 
klasse, opleidingsniveau of beperking. Iedereen is verschillend en iedereen hoort erbij. 
Ervaringsdeskundigen gaan met de gemeente meedenken hoe vorm en inhoud kan 
worden gegeven aan zo’n inclusieve samenleving. 

Als wethouder Maatschappelijke Ondersteuning erkent Wielstra dat bijna iedereen wel 
eens rondloopt met gevoelens van eenzaamheid: “Dat geeft een gevoel van zinloos-
heid, gemis, leegte, er niet toe doen. Soms is dat gevoel goed te verklaren, soms ook 
is er geen duidelijke oorzaak. In de afgelopen maanden zijn we in een totaal nieuwe 
werkelijkheid terechtgekomen. Iedereen beseft dat deze werkelijkheid van afstand 
houden, geen bezoek aan kwetsbare mensen brengen en grote onzekerheden over 
bijvoorbeeld je werk, gezondheid of familie schrijnende gevolgen heeft voor veel men-
sen. Een sterk gevoel van eenzaamheid ligt op de loer. Als gemeente kunnen we dat 
probleem niet oplossen. Niet voor, niet tijdens en niet ná de corona-periode. Maar we 

kunnen wel ons steentje bijdragen om leed te verzachten. 
Om te laten zien dat we dat heel graag willen en omdat we 
het thema eenzaamheid onder de aandacht willen brengen, 
zet ik namens de gemeente Dantumadiel mijn handtekening 
onder het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’.

Vijf pijlers
Het actieprogramma bestaat uit vijf pijlers die het fundament vormen voor de aan-
pak van eenzaamheid. De eerste is bestuurlijke verbondenheid (‘commitment’). Dat 
betekent dat het college van B&W een officieel besluit heeft genomen om Wielstra het 
actieprogramma van het ministerie te laten ondertekenen. Wielstra: “Daarmee zeggen 
we niet alleen dat we ons verbinden aan het programma, maar ook dat u ons eraan 
mag houden.” De tweede pijler gaat over het opzetten van een sterk netwerk: “Daar is 
Dantumadiel goed in, doordat we nauwe banden hebben met onze inwoners, onder-
nemers, verenigingen en instanties,” vertelt Wielstra. “Met pijler nummer drie zeggen 
we dat we de mensen waar het over gaat willen betrekken bij de acties die we doen. 
Als mensen waar het over gaat meedenken over oplossingen, is het resultaat beter 
dan wanneer je achter een bureau iets bedenkt.” Pijler nummer vier en vijf bestaan uit 
een kwalitatief goede aanpak: “Bekijk goed wat echt werkt en zorg dat je weet wat het 
resultaat is wat je doet,” besluit Wielstra.

Hoe nu verder?
Een belangrijke stap in de aanpak van eenzaamheid is de vorming van een coalitie 
met partijen die raakvlak hebben met het onderwerp. Wielstra noemt: “We willen 
samenwerken met bijvoorbeeld het platform sociale uitsluiting en armoede, scholen, 
zorg- en welzijnsorganisaties, kerken, sport- en andere verenigingen. Samen met die 
coalitiepartners bekijken we wat de beste vervolgstap is.”

DANTUMADIEL STRIJDT  VOOR DE AANPAK VAN EENZAAMHEID EN INCLUSIE

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoordenop de website van het RIVM, 
www.rivm.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351, dagelijks bereikbaar 
van 8.00 tot 20.00 uur. Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social 
media.

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 afspraak 
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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