Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel

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 omgevingsvergunning
n De Westereen
• Foarstrjitte 9 a, het bouwen van een
woning met bijgebouw (aanvraag is
ontvangen op 26 januari 2022).
Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Broeksterwâld
• Master Hamstrjitte 2, het verbouwen
van de woning (besluit is verzonden op
3 februari 2022).
n Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 3, het wijzigen
van de voorgevel van de woning
(besluit is verzonden op 1 februari
2022).
n De Westereen
• Doarpsstrjitte 13, het plaatsen van een
kap op de bestaande aanbouw (besluit
is verzonden op 2 februari 2022).
• Tolwei 26, het omzetten van
bedrijfswoning tot regulier wonen
(besluit is verzonden op 3 februari
2022).
• Krikelbeam 10, het gebruik maken
van een dubbele uitweg (besluit is
verzonden op 4 februari 2022).
• Foarstrjitte 49, het kappen van bomen
(besluit is verzonden op 4 februari
2022).

n Feanwâlden
• nabij de voormalige Rûnwei ten oosten
van Feanwâlden, het graven van een
sloot (besluit is verzonden op 1 februari
2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)
Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?
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 activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over
uw bezwaar. Dit heet het indienen van
een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via
de website van de rechtbank. Voor meer
informatie 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.
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in
behandeling genomen door de gemeente omdat ze vergunningsvrij zijn.
Dat betekent dat je zonder een omgevingsvergunning de werkzaamheden mag
uitvoeren. Het betreft de navolgende
aanvraag:
n Damwâld
• Master Klokwei 33, het kappen van 2
grote eiken.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstandscommissie. Meer informatie en de
agenda is te vinden op www.noardeastfryslan.nl.
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
n Damwâld
• op het parkeerterrein van de
sportvelden aan de Lytse Loane, het
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organiseren van een kermis van
28 september tot en met 1 oktober
2022 (aanvraag is ontvangen op
25 januari 2022).
n De Westereen
• op het parkeerterrein aan de
Sportloane, het organiseren van een
kermis van 21 tot en met 24 september
2022 (aanvraag is ontvangen op 25
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 vergunningen via (0519) 29 88 88.
(*) Als de vergunning wordt verleend publiceert de gemeente een nieuw bericht.
Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning
bekijken (op afspraak) en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u
vragen over de aanvraag van de vergunning 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 weten dat u het niet eens bent met de vergunning. 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

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
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
De gemeente Dantumadiel heeft haar
dienstverlening aangepast in verband
met het coronavirus.
GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN
OP AFSPRAAK VIA WEBSITE
OF VIA (0519) 29 88 88
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.
OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN
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
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

openingstijden en het adres van het gemeentehuis de website van de gemeente. Voor informatie over het bekijken van
de documenten of andere vragen kunt u
ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88.

VERGADERING ALGEMENE KAMER
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
Op donderdag 17 februari om 16.00 uur, komt de Algemene kamer van de
adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De in die vergadering te behandelen bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl/adviescommissie-bezwaarschriften-dantumadiel.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Dantumadiel,
team Juridyske saken (0519) 29 88 88.

Dinsdag 15 februari 19.30 - 21.00 uur, zonder publiek
De hoorzitting is bedoeld om de raadsleden inzicht te geven in de uitwerking
van de aangenomen motie d.d. GBD-VVD in de geurverordening 2022. Er worden een aantal belanghebbenden uitgenodigd.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?

Livestream
De hoorzitting is in verband met de coronamaatregelen nog zonder publiek
maar live te volgen via: dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.

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 08.00 tot 20.00 uur.

Deelnemen?
Wilt u aan deze vergadering deelnemen? Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de plv-raadsgriffier Janet Alkema-Dijkstra via
mail: j.alkema@dantumadiel.frl.

Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

Vergaderstukken op website van de gemeente
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden op:
dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar/Index/dantumadiel.

HELP INBRAKEN VOORKOMEN
In onze regio neemt het aantal inbraken op dit moment toe.
U kunt meehelpen om inbraken te voorkomen en uw buurt
veiliger te maken.
Iets verdachts gezien? Bel 112
Als u situaties ziet die afwijken van wat normaal is, dan kan dat een verdachte situatie zijn. U ziet bijvoorbeeld onbekende personen die de buurt lopen te verkennen.
Ziet u iets verdachts of bent u getuige van een inbraak? Neem dan direct via het
alarmnummer 112 contact op met de politie.
Waar moet u op letten?
Let op het signalement van de verdachte persoon. Let ook op eventuele vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie kan belangrijk zijn
voor het opsporen van dader(s). Niet spoedeisende informatie kunt u doorgeven
via het algemene nummer 0900-8844 of Meld Misdaad anoniem 0800-0700.
Nog een paar tips
•
Als u uw huis verlaat, zorg er dan voor dat het lijkt alsof er iemand thuis is
(bijvoorbeeld door een lampje te laten branden of een tijdschakelaar te
gebruiken).
•
Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis
verlaat.
•
Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het
zicht liggen.
•
Doe ook ramen en deuren op slot tijdens het douchen of stofzuigen of
wanneer u in de tuin zit. U heeft dan namelijk geen zicht op wat er bij u
in huis gebeurt.

BESTEMMINGSPLAN RJOCHTHÚSSTRJITTE 1
IN RINSUMAGEAST VASTGESTELD
Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rjochthússtrjitte 1 te Rinsumageast vastgesteld. Vanaf donderdag 10 februari 2022 tot
en met woensdag 23 maart 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan hersteld de mogelijkheden voor horeca en bed en breakfast.
Deze mogelijkheden waren in het bestemmingsplan ‘Rinsumageast’ per ongeluk
weggevallen.
Het bestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus kunt u het bestemmingsplan tot het einde van de
beroepstermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Damwâld,
Hynsteblom 4. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.
U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met
plan ID nummer NL.IMRO.1891.BPRiRjochthusstr1-VA01.
Wilt u reageren?
Vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2022 kunt u een beroepschrift indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA
Den Haag). Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure en
voorlopige voorziening, kunt u kijken op:
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte,
telefoon: (0519) 29 88 88.

VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD IN MAART
De eerste maand van 2022 ligt alweer achter ons. Persoonlijk
kijk ik met veel genoegen terug op de afgelopen jaarwisseling.
Ik wil vooral onze jeugd een compliment geven over het carbidschieten op oudejaarsdag en voor de rustige nieuwjaarsnacht.
Het college van burgemeester en wethouders sluit een aantal zaken af en is bezig om
een overdrachtsdocument op te stellen voor het nieuwe college. Er staan namelijk
weer verkiezingen voor de deur! Wie in het nieuwe college komt is mede afhankelijk van uw stem op 14, 15 of 16 maart. De politieke partijen gaan de komende tijd
campagne voeren. Zij geven aan waar ze zich de komende vier jaar sterk voor willen
maken.
Net als andere jaren is ook deze gemeenteraadsverkiezing belangrijk. Want dit is hét
moment waarop u duidelijk kunt maken wat u als inwoner van onze mooie gemeente
belangrijk vindt. De toekomst van Dantumadiel wordt bepaald. Blijft Dantumadiel

een zelfstandige gemeente met weer een eigen ambtelijke organisatie of gaat Dantumadiel op in de gemeente Noardeast-Fryslân? Uw stem doet er toe. Daarom roep
ik u van harte op om op een van de genoemde data naar de stembus te gaan. Stem
op de partij waar u vertrouwen in heeft.
Blijf niet thuis, want als u thuis blijft hebt u later geen recht van spreken als u vindt dat
er niet naar u geluisterd wordt. U heeft stemrecht gekregen. Ik roep u, jong en oud,
op om van dat recht gebruik te maken. Dit is hét moment dat u invloed kunt uitoefenen op de politiek.
Ik wens u daarbij veel wijsheid!
Klaas Agricola,
Burgemeester

Openbare verkoop:

Voormalig bibliotheekgebouw
De Wilgen 2 in Feanwâlden

De Gemeente Dantumadiel is op zoek naar ondernemende mensen die
aan het voormalige bibliotheekgebouw gelegen aan De Wylgen 2 te
Feanwâlden een goede invulling zouden kunnen geven. Het voormalige
bibliotheekgebouw is gebouwd in 1985 als openbare bibliotheek en staat
op een perceel van 655 m2.
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Bezichtigen 17 en 22 februari
Het is mogelijk om het gebouw van binnen en buiten te bezichtigen op
donderdagochtend 17 februari tussen 11.00 en 12.00 uur en op dinsdagmiddag 22 februari tussen 16.00 en 17.00 uur. Tijdens de bezichtiging
zijn er twee medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Het dragen van een mondkapje en het 1,5 meter afstand
houden van elkaar is dan verplicht.

Ga voor meer informatie naar: www.dantumadiel.frl/vastgoed
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