
Het programma in grote lijnen:
19.30 uur Interview wethouder Gerben Wiersma en    
  adviseur woonbeleid Peter van Noort 
19.50 uur Woonquiz  (je kunt een prijs winnen)
20.10 uur Presentatie van opgehaalde informatie over Wonen
20.25 uur Wat is jouw mening? (houd de telefoon bij de hand!)
20.40 uur Hoe nu verder? - wethouder Gerben Wiersma
20.45 uur Afronding

Je kunt de uitzending digitaal vanaf je bank volgen.
Aanmelden is niet nodig. Ga iets voor 19:30 uur naar onze website 
(www.dantumadiel.frl/wonen) of onze Facebookpagina. Verder 
hoef je vooraf niets te doen.  

Tijdens de uitzending leggen we uit hoe je jouw mening kunt 
geven. Je komt niet in beeld. Het is wel handig om een extra 
scherm bij de hand te hebben. Bijvoorbeeld een telefoon of een 
tablet.

Lukt het niet? 
Weet je nu al dat het niet lukt deze digitale bijeenkomst bij te 
wonen, ook niet met hulp van een ander?  
 
Stuur een mailtje naar: wonen@dantumadiel.frl of bel naar:  
(0519) 29 88 88 (alleen op werkdagen bereikbaar).
We nemen dan contact met je op.

Tijdens de bijeenkomst hulp nodig?  
Dan zijn we telefonisch bereikbaar via: 06 54 35 08 29 
 
Of via WhatsApp: 06 120 830 46.  
Dit is ook het nummer waar je jouw vragen tijdens de uitzending naar 
toe kunt sturen.

Wat is belangrijk om goed te kunnen blijven wonen in Dantuma-
diel? Dat is een vraag die ons allemaal aangaat. Vooral nu. Het is 
gekte op de huizenmarkt en er speelt een klimaatcrisis. 
 
Op 18 januari praten we je graag online bij over de Woonvisie. 
Hierin staat wat we de komende vijf jaar gaan doen om een aan-
trekkelijke woongemeente te blijven. Het plan is nog niet klaar.  
Daarom aan jou de vraag: wil je ons nog punten meegeven? 

Volg de uitzending en geef je mening via de chat/WhatsApp!
• www.facebook.com/dantumadiel of
• www.dantumadiel.frl/wonen - 06 120 830 46 (WhatsApp)

Live-uitzending over het wonen in Dantumadiel 
Maandag 18 januari 2021 vanaf 19:30 uur

UITZENDING


