
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  15 juli 2020

alsmede het kappen van een 7-tal bomen 
(aanvraag is ingetrokken).

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

Verleende exploitatievergunning
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 21, exploitatie 

van een openbare inrichting (pizzeria) met 
terras (besluit is verzonden op 9 juli 2020).

De dag na verzending ligt de vergunning zes 
weken op het gemeentehuis in Damwâld 
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.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Driezum 
• Van Sytzamawei 28, het verwijderen van 

de aardgasketel en het ombouwen van 
een deel van de grotere kwekerij naar een 
kleinschalige kwekerij.

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n Broeksterwâld
• Kavelwei 13 a, het brandveilig gebruik 

van het gebouw (aanvraag is ontvangen 
op 1 juli 2020).

• Jagerswei II (kavel 6 en 7), het 
bouwen van een 2 onder 1 kap woning 
(aanvraag is ontvangen op 2 juli 2020).

n De Westereen
• Lange Reed 11, het realiseren van een 

schuur (aanvraag is ontvangen op 2 juli 
2020).

• Kûkhernsterwei 39, het bouwen van een 
loods cq kapschuur en het uitbreiden 
van een waterpartij (aanvraag is 
ontvangen op 6 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 Broeksterwâld
• Patrimoniumwei 12, het kappen van een 

eik (besluit is verzonden op 7 juli 2020).
• Kavelwei 13 a, het intern verbouwen 

en wijzigen van de gevel van het pand 
(besluit is verzonden op 8 juli 2020).

n De Westereen
• Harmen Brouwerloane 23, het 

aanleggen van een tweede uitrit (besluit 
is verzonden op 10 juli 2020).

• Ferlinge Stasjonsstraat 5, het realiseren 
van een schuur/overkapping (besluit is 
verzonden op 10 juli 2020).

n Rinsumageast
• Tjaerdawei 32, het bouwen van een 

kap op de bestaande uitbouw (besluit is 
verzonden op 6 juli 2020).

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

Niet verder in behandeling zijnde  
aanvraag omgevingsvergunning
n Damwâld
• Lytse Loane 1, het wijzigen van 

de bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming (aanvraag is 
ingetrokken).

n De Falom
• Hegewâl 7, het bouwen van een 

carport (aanvraag is buiten behandeling 
gesteld).

n Feanwâlden
• nabij De Hoek en De Wal, het dempen 

van een sloot, het verdiepen van een 
sloot en het verbreden van een sloot 

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

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.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN "RINSUMAGEAST"

Stukken ter inzage 
Bovengenoemd plan ligt vanaf 16 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.bpRIkomplan-0401.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan willen wij het aantal af-
spraken 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 digitaal in 
te zien. Als dit geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente Dantuma-
diel en vragen naar team Romte via het telefoonnummer (0519) 29 88 88. Er zal 
dan in overleg met u naar een oplossing gezocht worden.   

Het bestemmingsplan Rinsumageast, is het resultaat van de actualisering van  
het bestemmingsplan Rinsumageest en is conserverend van aard. 
Het vastgestelde bestemmingsplan kent verder de volgende wijzigingen ten  
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen:
-  De omzetting van een dienstwoning op Tjaerdawei 41 naar reguliere woonbe-

stemming;
-  De opname van een wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van een klein-

schalige camping op het perceel Tjaerdawei 45;
-  Het toevoegen van een bouwmogelijkheid voor 1 woning (na sloop voormalige 

bedrijfsbebouwing) op het perceel Rjochthûsstrjitte 27-29.
    
Beroep instellen 
Het plan is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op 17 juli 2020, 
de dag na die waarop het plan ter inzage is gelegd. Gedurende deze termijn kan 
beroep worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, maar kunnen aanto-

nen dat ze daartoe niet in staat zijn geweest;
-  belanghebbenden die een beroep willen indienen tegen de wijzigingen ten op-

zichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, 
gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij degene 
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. 

EIKENPROCESSIERUPS

In de maanden mei, juni en juli is de eikenprocessierups actief. De rups breidt zijn 
verspreidingsgebied steeds noordelijker uit en is ook in Dantumadiel gesignaleerd. 
De eikenprocessierups heeft brandharen die gezondheidsklachten kunnen geven 
voor mensen en dieren. Het is daarom belangrijk om de rupsen te vermijden en te 
bestrijden. U kunt helpen bij het signaleren van de eikenprocessierups.

Heeft u de eikenprocessierups gesignaleerd? 
Geef dit dan door aan de gemeente via de website van de gemeente (www.dantu-
madiel.frl/melding-maken) of bel (0519) 29 88 88. We kunnen dan, afhankelijk van 
de locatie, bepalen welke maatregelen nodig zijn. De maatregelen kunnen bestaan 
uit het plaatsen van waarschuwingslint tot het weghalen van nesten. 

Meer informatie
Op de website van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) www.oakie.info 
vindt u informatie over gezondheidsklachten die de rups kan veroorzaken en hoe u 
klachten kunt voorkomen. 

Meer informatie over de eikenprocessierups en hoe u deze herkent, leest u op 
•  www.processierups.nu;
•  De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),  

www.rivm.nl/eikenprocessierups;
•  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/eikenprocessierups. 

Kosten
Bij rupsen op gemeentelijke grond treft de gemeente maatregelen. Dit kost u niets. 
Vindt u de rupsen op uw eigen erf dan ben u zelf verantwoordelijk voor de (eventu-
ele) bestrijding. Een melding van de vondst bij de gemeente stellen we wel op prijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet alle groepen van rupsen zijn eikenprocessierupsen.  
Op de linker foto ziet u de eikenprocessierups, rechts de spinselmot.

Eikenprocessierups Spinselmot



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.

15 juli 2020

Toen onze kinderen klein waren, gingen we naar de SVR minicamping van Pake en Beppe in Rohel bij het 
‘Tsjûkemar’. De kinderen waren ‘s morgens al vroeg uit de veren en hielpen pake met melken en gingen daarna bij 
beppe ontbijten. Daarna met pake op de trekker en samen met andere kinderen hutten bouwen en zwemmen in het 
‘Tsjukemar’. Toen ze groter werden, ging de reis vaak naar Frankrijk waar ze op een andere manier vakantie vierden 
en ze geconfronteerd werden met een hele andere omgeving, taal en cultuur. Ruim een jaar geleden ging de oudste 
dochter een jaar met haar vriend op wereldreis. Verschillende landen werden bezocht en de blik werd verder verruimd 
met andere culturen en gewoontes en tegenstellingen tussen armoede en rijkdom. Een schat aan ervaring werd 
opgedaan en met boeken vol foto’s en tekst werden herinneringen tastbaar gemaakt. Maar toen wij kortgeleden met 
onze kinderen aan de keukentafel spraken over hun mooiste vakantieherinnering was dat toch bij pake en beppe aan 
het ‘Tsjûkemar’.  

Dit jaar zullen door corona meer mensen dichtbij in eigen land of zelfs thuis hun vakantie vieren. Gelukkig leven we in 
een prachtig deel van Fryslân. Of zoals een oud-collega van mij na een weekje vakantie in Dantumadiel zei:  
“Wat is het hier mooi en wat zijn de mensen vriendelijk, zowel in de winkel als op straat. Dit hadden we niet verwacht. 
We komen zeker weer terug want we zijn nog lang niet uitgekeken”. 
 
Waar u ook naartoe gaat deze zomer. Geniet! Alleen, samen of met uw kinderen en maak ook mooie herinneringen. 
Want na een bijzondere tijd vol spanning en soms verdriet wens ik u een periode van rust en ontspanning. En houd 
ook tijdens de vakantie de 1,5 meter afstand in acht om besmetting te voorkomen. Het virus is nog actief. Dus zorg 
ervoor dat u gezond weer thuiskomt, want we kunnen elkaar niet missen. 

Klaas Agricola
Burgemeester gemeente Dantumadiel

By pake en beppe oan it Tsjûkemar

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.

GAAT U EEN EVENEMENT ORGANISEREN?

Sinds 1 juli mogen er weer activiteiten - waaronder evenementen - 
georganiseerd worden. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bent u van plan om 
in 2020 nog een evenement te organiseren? Dan verzoeken wij u om dit voor 1 
augustus kenbaar te maken via het mailadres info@dantumadiel.frl.  
Geef daarbij aan: 
- wat voor soort evenement u wilt organiseren;
- hoeveel bezoekers u verwacht;
- de datum en locatie.

U hoeft nog niet direct een melding te doen of een vergunning aan te vragen. 
Als u ons vroegtijdig laat weten wat uw plannen zijn, dan kunnen wij u zo 
snel mogelijk adviseren en laten weten of uw evenement plaats kan vinden 
op de voorgestelde datum. Dit is afhankelijk van de grootte/het risico van het 
evenement dat u organiseert en/of de hulpdiensten (waaronder de politie, 
brandweer, ambulances) voldoende capaciteit hebben. Evenementen die na  
1 augustus 2020 bij de gemeente aangemeld worden, worden ook in 
behandeling genomen, maar dan is de kans groter dat het evenement niet  
door kan gaan in verband met de inzet/capaciteit van de hulpdiensten.

Eigen verantwoordelijkheid
Het is uw eigen afweging en verantwoordelijkheid om een evenement te 
organiseren. U moet rekening houden met ‘1,5 meter afstand houden’ en dat 
richtlijnen op elk moment kunnen veranderen. U kunt de richtlijnen vinden op: 
www.dantumadiel.frl/evenementen.

Vragen?
Wij begrijpen dat het ook voor evenementenorganisaties moeilijke en onzekere 
tijden zijn. Heeft u vragen? Stel uw vraag via info@dantumadiel.frl, t.a.v. Martine 
van der Kloet. In de vakantie (tussen 18 juli en 10 augustus) wordt de mail bijge-
houden door collega Bernd Jager). 

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer


