
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  19 januari 2022

Vergunningen
 

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming 
te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 
slopen, kappen of aan te leggen. Met dit 
bericht laat de gemeente u weten dat er 
misschien iets verandert in uw omgeving. 
Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning 
n  Broeksterwâld
• Haadwei 30, het uitbreiden van de 

woning (aanvraag is ontvangen op 6 
januari 2022).

n  Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 3, het wijzigen 

van de voorgevel van de woning 
(aanvraag is ontvangen op 6 januari 
2022).

• Doniawei 125, het verbouwen van 
de bestaande schuur (aanvraag is 
ontvangen op 9 januari 2022).

• Haadwei 115, het tijdelijk plaatsen van 
een stacaravan (aanvraag is ontvangen 
op 9 januari 2022).

n  De Westereen
• Doarpsstrjitte 13, het plaatsen van 

een kap op de bestaande aanbouw 
(aanvraag is ontvangen op 8 januari 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Damwâld
• Hoeksterloane 19, het bouwen van 

een woning (besluit is verzonden op 10 
januari 2022).

n  De Westereen
• Sportloane 1 a, het uitbreiden van de 

accommodatie (besluit is verzonden op 
12 januari 2022).

• Boskwei 38, het plaatsen van een 
mantelzorgwoning (besluit is verzonden 
op 13 januari 2022).

n  Wâlterswâld
• Achterwei 12, het verbouwen van de 

woning (besluit is verzonden op 10 
januari 2022).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Wilt u de start van de activiteiten tegen-
houden?
Wanneer de activiteiten niet kunnen 
worden teruggedraaid, dan kunt u de 
rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen, vragen de start van de acti-
viteiten tegen te houden voordat de ge-
meente een besluit heeft genomen over 
uw bezwaar. Dit heet het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning. Dit kan schriftelijk of online via de 
website van de rechtbank. Voor meer in-
formatie kunt u de rechtbank bellen. Dit 
kan via het telefoonnummer (088) 361 
13 33. U moet voor het indienen van een 

verzoek om een voorlopige voorziening 
een bedrag aan de rechtbank betalen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.noardeast-
fryslan.nl.

Ontvangen aanvraag evenementenver-
gunning
n  Broeksterwâld
• Pieter Durksstrjitte 1 a, het organiseren 

van een dorpsfeest van 16 t/m 19 juni 
2022 (aanvraag is ontvangen op  
11 januari 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

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 vergunnin-
gen via (0519) 29 88 88.

(*) Als de vergunning wordt verleend pu-
bliceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documen-
ten met informatie over de vergunning 
bekijken (op afspraak) en hierop reage-
ren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u 
vragen over de aanvraag van de vergun-
ning dan kunt u nu alvast de aanvraag 
bekijken (op afspraak) en hierover vragen 
stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de gemeente via (0519) 29 88 88.

(**) U kunt de gemeente tot 6 weken na 
het verzenden van het besluit laten we-
ten dat u het niet eens bent met de ver-
gunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt 
bezwaar maken als de vergunning tegen 
uw belangen ingaat. In deze periode kunt 
u ook de documenten met informatie 
over de vergunning in het gemeentehuis 
bekijken (op afspraak). Bezoek voor de 
openingstijden en het adres van het ge-
meentehuis de website van de gemeen-
te. Voor informatie over het bekijken van 
de documenten of andere vragen kunt u 
ook bellen. Dit kan via het telefoonnum-
mer (0519) 29 88 88.

CONTACT

Postbus 22, 9104 ZG 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) 120 830 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 afspraak mogelijk. 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 1 a  
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

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN 
OP AFSPRAAK VIA WEBSITE
OF 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 bereikbaar van 8.00 tot 
20.00 uur.  

Kijk voor gemeentelijke informatie op 
onze website en social media.

RAADSVERGADERING
Maandag 25 januari 19.30 uur, digitaal

Agenda
• RV Culturele Activiteiten Dantumadiel
• RV Kaderbrief 2023 – 2026 en herbevestiging Dekkingsplan 2.0 VRF DAN
• RV rekenkamer rapport
• Behandelen rapport Bing, kwestie Woudhof
• RV Vaststelling bestemmingsplan ‘Rjochthússtrjitte 1 te Rinsumageast’
• RV Controleverordening Dantumadiel 2021

Vergaderstukken op website van de gemeente
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden op: 
dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar/Index/dantumadiel.
De vergadering is live te volgen via: dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben besloten 
om een bestemmingsplanprocedure te starten voor de Reidflechter 1 en 1 a in  
De Westereen. In het bestaande bestemmingsplan ‘De Westereen-East', vastge-
steld door de gemeenteraad op 1 juli 2009, heeft het perceel Reidflechter 1 en  
1 a geen bedrijfscategorie toegekend gekregen. In het voorliggende bestem-
mingsplan wordt dit hersteld. Hiermee wordt het mogelijk om op het perceel 
Reidflechter 1 en 1 a een bedrijf te realiseren. 

Bestemmingsplan ter inzage 
Vanaf donderdag 20 januari tot vrijdag 3 maart 2022 ligt het ontwerp- bestem-
mingsplan ‘De Westereen East-Reidflechter 1 en 1 a’ voor iedereen ter inzage.  
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-
code NL.IMRO.1891.BpWeReidflechter1-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp-
bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in 
Damwâld (op afspraak). 

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot vrijdag 4 maart 2022 schriftelijk indienen bij de gemeen-
teraad, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Ook kunt u mondeling reageren. Voor een 
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het team Romte. 

Bij eventuele vragen horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte (0519) 29 88 88.

ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN ‘DE WESTEREEN 
EAST-REIDFLECHTER 1 EN 1 A’ TER INZAGE 

  
ZET UW CONTAINER OP TIJD BIJ DE WEG!

Zet uw container op de ophaaldag altijd voor 7 uur aan de weg.  
Want bent u te laat, dan wordt hij niet meer geleegd. 

!

Zet de containers als volgt
aan de weg

30 cm



“ETEN? DAT DOE JE MAAR ALS DE ZON SCHIJNT” 

Het is 2009 en ik werk als jonge vader bij een groot elektroni-
caconcern in Drachten, via een uitzendbureau. Voordat ik aan 
de slag kon, had ik een afspraak bij het uitzendbureau om wat 
papieren in te vullen. Naast mij zat een man en daar tegen-

over twee goed geklede dames een gebakje op te peuzelen. Wat hun functie was 
weet ik tot op de dag van vandaag niet. Wel kan ik concluderen dat wanneer het 
‘gebakjes eten’ is, ze dit uiterst serieus hebben opgepakt. 

Toen alle gegevens waren ingevuld werd ik naar een hal gestuurd. Hier moest ik 
wekkers uitpakken tegen een minimum salaris, wel met 1,25 euro reiskosten per 
dag. Als je het mij nu vraagt, een belachelijk bedrag om van De Westereen naar 
Drachten heen en weer te rijden. 

De oprichter van uitzendbureau Randstad staat in de Quote 500 met een vermogen 
van 4,1 miljard. Met een minimumloon moet je hier 205.000 jaar voor werken. In 
de jaren zeventig werden koppelbazen verboden. Dit waren werkgevers die geen 
klussen doen en alleen maar personeel aanleveren. Nu heeft Den Haag dit jaren 
geleden legitiem gemaakt en heet het uitzendwerk. Volledig legaal. Die arme uit-
zendeigenaren moeten immers ook door de tijd en het neoliberalisme viert feest in 
Nederland. 

Uitzendwerk betekent geen salaris wanneer je in de bouw werkt en het een dag 
regent. Alsof het uitzendpersoneel alleen honger heeft als de zon schijnt. Het bete-
kent geen zekerheid en meestal problemen bij het verkrijgen van een hypotheek. 
En het betekent: barslechte pensioenopbouw. Gelukkig kunnen we ons troosten 

dat een ieder die uitzendwerk heeft gedaan zijn steentje heeft bijgedragen aan de 
arme eigenaren van de uitzendbureaus. Die van Randstad zal het met zijn 4,1 miljard 
financieel ook wel niet altijd makkelijk hebben.

Het lijkt mij dat er vanuit Den Haag actie moet komen als het om flexwerk gaat, een 
toeslag op de belasting bijvoorbeeld. Begrijp mij goed, ik snap echt wel waarom de 
ondernemers kiezen voor uitzendpersoneel. Er kleven immers veel risico’s aan om 
het personeel op je loonlijst te zetten, bijvoorbeeld bij ziekte. Hier zal ook naar ge-
keken moeten worden. Het is niet normaal dat het hebben van personeel je bedrijf 
indirect in gevaar brengt.

Ik schrijf dit als een smeekbede aan Den Haag: zorg er voor dat bedrijven personeel 
aan kunnen én durven te nemen. Zo heeft een bedrijf een loyaal personeelslid en 
het personeel een eerlijk contract. Roep een halt toe aan de flexibilisering. 

Aan de grote beursgenoteerde bedrijven die volop inzetten op uitzendwerk, daar 
waar je vijf uur voor het uitzendbureau werkt en drie uur voor je eigen brood: ga je 
schamen! Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid, in plaats van je aandeel-
houders op fluwelen kussentjes te laten zitten. 

Ik hoop dat mensen in de toekomst niet meer voor de miljardairs en de gebakjes 
van het uitzendpersoneel hoeven te werken, maar voor een eerlijk loon en een ge-
zonde marge voor de echte werkgever. 

Wethouder Rommy Kempenaar

BESTEMMINGSPLAN ‘FOARSTRJITTE 49 DE WESTEREEN 
(POIESZ-LOCATIE)’ VASTGESTELD 

Op 1 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘‘Foarstrjitte 49 De 
Westereen’ (Poiesz-locatie) in gewijzigde vorm vastgesteld. Bij de terinzagelegging van 
het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beant-
woord in de bij het bestemmingsplan gevoegde Reactienota zienswijzen. In deze nota 
kunt u ook lezen hoe er met de zienswijzen is omgegaan. Onder andere de zienswijzen 
hebben op onderdelen geleid tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. 
Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar het raadsbesluit en 
de zienswijzennota.

De aanleiding voor dit bestemmingsplan betreft het planvoornemen voor nieuwbouw 
van de Poiesz supermarkt aan de Foarstrjitte 49 te De Westereen, op een locatie achter 
de huidige supermarkt.

Het bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt digitaal ter inzage gelegd. 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 genoem-
de bestemmingsplan in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld in te zien. 
Als digitaal inzien geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen 
naar team Romte via (0519) 29 88 88. Er zal dan in overleg met u naar een oplossing 
gezocht worden.  U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl 
met de plannaam NL.IMRO.1891.BpWeFoarstrjitte 49-VA01. 

Wilt u reageren? 
Tot en met woensdag 2 maart 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen:
• als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende 

bent), of
• als u geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven 

(zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorzie-
ning, kunt u kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. 

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte: (0519) 29 88 88.

DE HAADWEI IN DAMWÂLD: ZO MAKEN WE 
HET SAMEN VEILIGER!

Voetgangers, fietsers en automobilisten die gebruik maken van de-
zelfde ruimte. Dat is Shared Space. De Haadwei in Damwâld is op die 
manier ingericht. Maar wat betekent dat precies voor alle verkeers-
deelnemers? De klankbordgroep die betrokken is geweest bij het 
ontwerp van de Haadwei heeft de gemeente gevraagd duidelijkheid 
te bieden en daarom plaatst de gemeente borden.

Verkeer van rechts heeft voorrang
Bestuurders die van rechts komen, hebben voorrang op de kruispun-
ten van de Haadwei met de Badhúswei/Theunissewei, Foarwei/Donia-
wei en Conradi Veenlandstrjitte/Thiedamawei. De gemeente plaatst 
gele bordjes bij deze kruisingen. Daarop staat de tekst: ‘Verkeer van 
rechts voorrang’.

Fietsen op de rijbaan mag
Het doorgaand verkeer rijdt binnen de 
bebouwde kom over de rijbaan. Maar 
(race)fietsers, bromfietsers en speed-
pedelecs mogen dat ook. Dat betekent 
dat bestuurders van auto’s, motors en 
bijvoorbeeld tractoren extra goed op 
moeten letten. En hun snelheid moeten 
aanpassen aan de veel lagere snelheid 
van deze weggebruikers. De gemeente 
plaatst bij de bebouwde komgrenzen 
borden met de tekst ‘Fietsers op de rij-
baan toegestaan’.

Te hard rijden, geen voorrang verlenen: 
vaak oorzaak van ongevallen
Als we goed op elkaar letten kunnen we 
ongelukken voorkomen. Pas je snelheid 
aan en geef elkaar de ruimte. Zo kun je 
als verkeersdeelnemer tijdig reageren 
op onverwachte verkeerssituaties.
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Eind 2019 heeft een verkeersadviesbureau een evaluatie opgesteld van de her-
inrichting van de Haadwei. Zij hebben een aantal aanbevelingen gedaan om de 
verkeersveiligheid en leefbaar te verbeteren. Op basis hiervan hebben college en 
gemeenteraad in juni 2020 een maatregelenplan vastgesteld. In maart 2021 heeft 
de gemeenteraad het college gevraagd nogmaals naar de maatregelen te kijken, 
waarbij ook rotondes bij het winkelcentrum en bij de Kruisweg moeten worden 
aangelegd. Het plan is een nieuw voorstel voor aanvullende maatregelen aan de 
Haadwei. 

Hoe zien de plannen er uit?
Van noord naar zuid gaat het om de volgende aanvullende maatregelen:
• 30 km per uur van bebouwde kom bij winkelcentrum tot en met kruispunt 

Badhúswei.
• 30 km per uur op Conradi Veenlandstrjitte.
• 30 km drempel bij dorpsentree bij het winkelcentrum.
• Rotonde bij Conradi Veenlandstrjitte.
• Wegversmalling bij Haadwei 22 en 66.
• Slingers maken bij de bushaltes Kruisweg voorzien van groenvakken.
• Rotonde bij de Kruisweg.
• Zwart asfalt vervangen door rode laag zodat kruispunt Badhúswei beter 

opvalt.
• Kruispunt Badhúswei verkleinen door de bestrating aan te passen.
• Drempels aanbrengen op kruispunt Haadwei – Badhúswei.

• Einde 30 km zone met portalen.
• 50 km drempel bij dorpsentree bij de Willemstrjitte.

Waar kunt u de plannen inzien?
Op de gemeentelijke website www.dantumadiel.frl/haadwei kunt u alle informatie 
vinden. Voor degene die dit online niet kan inzien, is er ook een mogelijkheid om 
de plannen in het gemeentehuis in te zien. U moet hiervoor eerst een afspraak 
maken via (0519) 29 88 88.

Hoe kunt u een reactie geven?
U kunt t/m 31 januari digitaal een reactie geven via www.bit.ly/haadwei_damwald. 
Ook kunt u de plannen inzien en reageren in het gemeentehuis (op afspraak).  
De reacties en antwoorden worden verzameld en geanonimiseerd. Daarna worden 
ze samen met een voorstel naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Uw 
reactie en antwoorden worden dus bij de bestuurlijke besluitvorming betrokken. 

Hoe gaat het verder?
Het college besluit eind februari over de plannen en stuurt daarna een voorstel 
naar de gemeenteraad. In het voorstel aan de raad wordt ook gevraagd om 
budget beschikbaar te stellen. Waarschijnlijk besluit de gemeenteraad in maart of 
april over de plannen en het budget. Na het besluit van de gemeenteraad werkt 
de afdeling Iepenbiere Wurken de tekeningen uit naar een definitief ontwerp. 
Daarna volgt een aanbesteding om een aannemer te kiezen. De aannemer stelt 
een uitvoeringsplanning op.

AANVULLENDE MAATREGELEN OP DE HAADWEI DAMWÂLD
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