
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  2 september 2020

Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Auke Jansstrjitte 29, het vervangen van 

de kozijnen (aanvraag is ontvangen op 
25 augustus 2020).

n  Driezum
• Kolkensloane 4, het uitbreiden van de 

kapschuur (aanvraag is ontvangen op 
20 augustus 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
• Boarkensloane 16, het verbouwen van 

de woning (besluit is verzonden op 24 
augustus 2020).

• Haadwei 46, het bouwen van een 
overkapping (besluit is verzonden op 27 
augustus 2020).

n  Rinsumageast
• aan de Reidfjildswei, het dempen van 

een sloot (besluit is verzonden op 27 
augustus 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  Damwâld
• Yndyksloane 2, het dempen van de 

sloot achter de woning (aanvraag is 
ingetrokken).

n  De Westereen
• aan de Centrale As, het plaatsen 

van een reclamezuil (aanvraag is 
ingetrokken).

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

Ontvangen aanvragen evenementen-
vergunning
n  De Westereen
• door de Westereen, het organiseren van 

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. 
Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van 
uw komst neem dan contact op met de 
gemeente. 

 

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

BEKENDMAKING SUBSIDIEPLAFONDS TENDER 
2 SUBSIDIEREGELING VERSNELLINGSAGENDA
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerkste-
radiel en de provincie Fryslân werken samen met ondernemers en onderwijs-
instellingen aan een Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-Fryslân. 
Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie 
aanvragen voor een project wat bijdraagt aan de doelen van één van de drie 
programmalijnen van de Versnellingsagenda. Deze programmalijnen zijn Onder-
wijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwer-
king en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân’ wordt op 1 
september 2020 weer een maand lang opengesteld. De subsidieplafonds voor 
de periode van 1 t/m 30 september 2020 voor subsidies vanaf € 5.000,- zijn 
vastgesteld op:
Voor programmalijn 1 Voor programmalijn 2 Voor programmalijn 3
Onderwijs en 
arbeidsmarkt:  
€ 1.750.000,-

Innovatie en 
ondernemerschap: 
€ 2.500.000,- 

Doorontwikkeling regionale 
samenwerking en marketing: 
€ 0,-

Alle in deze periode ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld en 
gerangschikt. De best beoordeelde projecten komen het eerst voor subsidie 
in aanmerking, totdat het subsidieplafond is bereikt. Meer informatie over de 
Versnellingsagenda en deze subsidieregeling is te vinden op www.dantumadiel.
frl/subsidieregeling-versnellingsagenda.

Heeft u een idee voor een project en wilt u weten  
of dit past binnen de Versnellingsagenda?  

Neem dan contact op met Stichting Qop (www.qop.nl). De medewerkers 
van Qop kijken of uw idee past binnen de programmalijnen van de 

Versnellingsagenda en kunnen u adviseren bij de uitwerking van uw idee.

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2020-2023
Op 19 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dantu-
madiel het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020-2023 voor de gemeen-
ten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel vastgesteld. Het nieuwe Inkoop- en aan-
bestedingsbeleid geeft aan o.a. aan welke procedure de gemeente volgt bij haar 
inkopen en andere opdrachten (dienstverlening aan de gemeente en het voor de 
gemeente uitvoeren van een werk). 

Dit nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vervangt het gezamenlijke inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de DDFK-gemeenten en is op onderdelen geactuali-
seerd. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Noardeast-Fryslân en Dantuma-
diel ligt vanaf 2 september 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
in Damwâld en treedt in werking met terugwerkende kracht 1 januari 2020. U kunt 
hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

SPOORWERKZAAMHEDEN

Komend weekend (zaterdag 5 september vanaf 0:00 uur tot maandag 7 septem-
ber 05:00 uur) zijn er opnieuw werkzaamheden aan het spoor tussen Hurdegaryp 
en Buitenpost. Er rijden zaterdag en zondag geen treinen. De werkzaamheden 
vinden o.a. plaats bij de overwegen in Feanwâlden (Suderwei) en Hardegarijp 
(Slachtedijk). 

Dit betekent dat tussen de genoemde tijdstippen de 2 overwegen afgesloten zijn 
voor al het verkeer: 
•  Suderwei te Feanwâlden 
•  Slachtedyk te Hurdegaryp

Volg de borden voor de omleidingsroutes.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN 
OP AFSPRAAK VIA (0519) 29 88 88

een Sinterklaasintocht op 14 november 
2020 (aanvraag is ontvangen op 24 
augustus 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 evenemen-
tenvergunning.

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.

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 bereik-
baar van 8.00 tot 20.00 uur. Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en 
social media.



2 september 2020
Eind augustus waren mijn vrouw Thea en ik op vakantie 
aan de Noord-Hollandse kust.
Op een kleine camping stonden we naast Frank en Moniek, 
een echtpaar uit de Achterhoek. Na een paar dagen raak-
ten we met elkaar aan de praat, u kent dat vast wel. Frank 
is schilder en Moniek is manager bij een zorginstelling. 
Op een gegeven moment raakten we in gesprek over de 
kinderen. Al snel werd duidelijk dat dit echtpaar een groot 
verdriet met zich meedraagt. Hun jongste zoon Jeroen, het 
talent van de familie, kon goed leren. Hij ging, na de lagere 
school, naar het VWO. De studie verliep boven verwachting 
totdat ze een telefoontje kregen van school; Jeroen was 
vaker afwezig dan aanwezig en de resultaten waren ronduit 
slecht. Toen begonnen bij  Frank en Moniek de alarmbellen 
te rinkelen. 

Al snel bleek dat Jeroen al geruime tijd drugs gebruikte. 
Wat begon met blowen, was uitgegroeid naar heroïne. 
Jeroen was een geestelijk wrak geworden en was nu via 
jeugdzorg onder behandeling. Waar ging het mis? Ver-
keerde vrienden op school en bij de plaatselijke voetbal-
vereniging. Op beide plekken werd levendig gehandeld en 
gebruikt. En als je niet mee deed hoorde je er niet bij, aldus 
Jeroen. 

Voor Frank en Moniek is de glans er af. Zij vragen zich af 
waar het misging. Achteraf waren er natuurlijk signalen. Je-
roen was weinig thuis, kortaf naar zijn ouders en at weinig. 
Ze gaven aan dat ze alerter hadden moeten zijn en hebben 
het gevoel gefaald te hebben in de opvoeding omdat hun 
kind zijn toekomst heeft vergooid.

Maar ze zijn ook teleurgesteld omdat iedereen wist dat er 
een levendige drugshandel was, maar mensen hielden 
hun mond en keken weg. En door overheid en politie werd 
volgens hen niet daadkrachtig opgetreden.

Een schrijnend verhaal met een heldere boodschap. Wees 
alert op verontrustende signalen bij uw kind en meld (mo-
gelijke) drugshandel. Want ook in onze gemeente weten we 
dat drugs een probleem is. Wij willen hierin daadkrachtig 
optreden zodat, in tegenstelling tot Jeroen, onze jeugd wel 
een mooie toekomst heeft waarin talenten kunnen worden 
benut. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij uw 
hulp bij nodig.

Klaas Agricola
Burgemeester gemeente Dantumadiel

Vakantie en verdriet

TIJDELIJKE
HUURDERS

IN JOUW
BUURT? 

 
 
 
 
 

Lege loodsen trekken  
criminelen aan. Zie jij  

illegale activiteiten?

MDT 'Zoek het uit!' is een half 
jaar met een groep jongeren en 2 
jongerencoaches experimenteren, 
ontdekken, samen doen en plezier 
maken, met persoonlijk contact.  

Je gaat aan de slag met workshops, 
bedrijfsbezoeken, een MDT-plek bij 
een bedrijf naar keuze en projecten 
om van betekenis te zijn voor men-
sen uit je omgeving.

Chifae (21) zegt over haar MDT-tra-
ject: "Voor mij was het belangrijkste 
dat ik nieuwe mensen heb ontmoet 
en allemaal dingen heb gedaan 
buiten mijn comfortzone. Ik denk nu 
bij nieuwe dingen: gewoon doen!"

Nieuwe
mensen leren
kennen en je

talenten
ontdekken? 

16-27 jaar oud
en 6 maanden

de tijd? 

Meld je
aan! Check

mdt.frlMDT 'Zoek het uit!'

MTD 'ZOEK HET UIT!'


