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 Damwâld
• De Halewei 39, het verbouwen en
uitbreiden van de woning (aanvraag is
ontvangen op 21 februari 2022).
n De Westereen
• De Tuorrebout 16, het bouwen van een
overkapping met berging (aanvraag is
ontvangen op 15 februari 2022).
• Yndustrywei 22, het aanleggen van een
inrit (aanvraag is ontvangen op
15 februari 2022).
• Salomon Levystrjitte 53, het aanleggen
van een oprit (aanvraag is ontvangen
op 18 februari 2022).
n Driezum
• Foarwei 46, het tijdelijk plaatsen van
een woonunit (aanvraag is ontvangen
op 16 februari 2022).
n Feanwâlden
• De Wâl 83, het kappen van bomen
(aanvraag is ontvangen op 17 februari
2022).

n Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 9, het uitbreiden
van het aantal camperplaatsen van
10 naar 15 (aanvraag is ontvangen op
18 februari 2022).
Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
De beslistermijn van de navolgende
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergunning wordt verlengd met een termijn
van 6 weken. Het betreft de aanvraag/
aanvragen:
n Damwâld
• Koekoeksblom 19, het plaatsen van een
opbouw op de garage (brief verlening
is verzonden op 24 februari 2022).
n De Westereen
• De Tuorrebout 5, het bouwen van een
woning (brief verlenging is verzonden
op 24 februari 2022).
Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Broeksterwâld
• Pieter Durksstrjitte 14, het realiseren
van een kleinschalige keukenshowroom
(besluit is verzonden op 25 februari
2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)

Dementie in theater

DAG MAMA!
Wij nodigen mantelzorgers
van mensen met dementie
en zorgprofessionals die
werken met mensen met
dementie in de gemeenten
Dantumadiel en NoardeastFryslân uit voor deze
prachtige voorstelling voor
een sterk gereduceerde prijs!

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.

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

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

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.

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.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

(*) 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

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.

over de vergunning in het gemeentehuis
bekijken (op afspraak). Bezoek voor de
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.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST EVENEMENTENORGANISATOREN OP 15 MAART

9 maart 2022, 19.00 uur
Theater Sense
U kunt de voorstelling boeken via

www.sensedokkum.nl
Meer info via
www.noardeast-fryslan.nl
www.dantumadiel.frl
www.sensedokkum.nl

2 maart 2022

€ 10,vol is vol

Samenwerking Theater Sense en Coalitie Kom Erbij!
van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Organiseert u in de gemeente evenementen of activiteiten?
Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst van dinsdag 15 maart van
19.30-20.45 uur a.s. Sinds 1 januari 2022 heeft de gemeente Dantumadiel een
nieuw evenementenbeleid. We willen u informeren over de vergunningsprocedure
en de veiligheid rondom evenementen. Want wat zijn de nieuwe indieningstermijnen voor het aanvragen van de vergunning? En welke stukken (zoals plattegronden en draaiboeken) moet u daarbij aanleveren? Wat is er nodig bij het organiseren van evenementen als het gaat om (verkeers)veiligheid en gezondheid?
Wilt u meer weten?
Aanmelden kan t/m 14 maart via de evenementencoördinator Martine van der
Kloet, m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM,
www.rivm.nl of bel het landelijke informatienr. 0800-1351. Dagelijks bereikbaar
van 08.00 tot 20.00 uur.
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

Bijlage gemeenteraadsverkiezingen >>

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Informatie over de verkiezingen in de gemeente Dantumadiel

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ

i

2 maart 2022

ELKE STEM TELT

Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u klachten die horen bij corona? Ga dan niet naar het stembureau. Vraag iemand anders voor u te stemmen. Op deze pagina staat
hoe het werkt.

De Rijksoverheid heeft
een speciale website
voor informatie over de
verkiezingen:

Om te kunnen stemmen heeft u onlangs een stempas ontvangen. Zonder
stempas kunt u niet stemmen. U vindt op deze pagina meer informatie over
de verkiezingen in Dantumadiel.

www.elkestemtelt.nl

Meer informatie vindt u ook op: www.elkestemtelt.nl en www.dantumadiel.frl.

!

WAT NEEMT U MEE NAAR HET STEMBUREAU?

IEMAND MACHTIGEN OM TE STEMMEN

Als u naar het stembureau gaat heeft u een stempas en een identiteitsbewijs
nodig. Met de stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente.

Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld vanwege werk of ziekte?
Machtig dan een andere kiezer. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon
die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen mag maximaal
2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen samen met de eigen
stem uitgebracht worden.

Stemmen met een stempas
Bij verkiezingen krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, maximaal 14 dagen voor de
verkiezingsdag een persoonlijke stempas thuis. Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet in een ander stemlokaal heeft gestemd.
Geen stempas ontvangen of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de
gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het mondelinge of schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022
vóór 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

VERVROEGD STEMMEN
Op woensdag 16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt
op maandag 14 of dinsdag 15 maart eerder stemmen. Dit kan in de volgende
drie stembureaus:
•
•
•

Gemeentehuis Hynsteblom 4, Damwâld
Lokaal De Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte 1, De Westereen
Kerkelijk Centrum De Mienskip, Haadstrjitte 17, Feanwâlden

Onderhandse volmacht
Om een machtiging te geven, gebruikt de kiezer het gedeelte van de stempas
(achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De
kiezer moet de gegevens invullen en samen met de gemachtigde moet deze
worden ondertekend. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Bij het stemmen moet de
gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever.
Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.
Schriftelijke volmacht
U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een
machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Om een schriftelijke
volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een machtigingsformulier naar
de gemeente waar de kiezer op de dag van kandidaatstelling woont. Het
machtigingsformulier moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur zijn
ontvangen en is te verkrijgen bij de gemeente. De gemachtigde ontvangt een
volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. De gemachtigde neemt
het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie
identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk
met zijn eigen stem uitbrengen.
Meer informatie over volmacht vindt u op: www.dantumadiel.frl.

De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

STEMBUREAUS IN DANTUMADIEL
In de gemeente Dantumadiel kunt u in totaal in 12 stembureaus stemmen
U vindt hieronder een overzicht. De stembureaus zijn open van 7.30-21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het
stembureau die voor u het dichtstbij is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Dantumadiel stemmen. Ook kunt u zien welke drie stembureaus open zijn op
maandag 14 en dinsdag 15 maart voor het vervroegd stemmen.
Plaats

Naam Stembureau

Adres stembureau

Geopend op

Damwâld

Gemeentehuis Dantumadiel

Hynsteblom 4, Damwâld

14, 15 en 16 maart 2022

Damwâld

Doopsgezinde Kerk, Damwâld

Doniawei 34, Damwâld

16 maart 2022

Damwâld

Nij Tjaerda

Nij Tjaerda 1, Damwâld

16 maart 2022

Wâlterswâld

Dorpshuis De Nije Warf

Foarwei 31 a, Wâlterswâld

16 maart 2022

Rinsumageast

MFC De Beijer

Tjaerdawei 42 b, Rinsumageast

16 maart 2022

Readtsjerk

Herberge De Trochreed

Boskwei 25-27, Readtsjerk

16 maart 2022

Broeksterwâld

Dorpshuis De Pipegael

Ds. Feitsmawei 1, Broeksterwâld

16 maart 2022

Feanwâlden

Kerkelijk Centrum De Mienskip

Haadstrjitte 17, Feanwâlden

14, 15 en 16 maart 2022

Feanwâlden

Kantine SC Veenwouden

Ljurkstrjitte 2, Feanwâlden

16 maart 2022

De Westereen

Lokaal Gemeenschap van Christus

Ingang aan de Ljurkstrjitte, De Westereen

16 maart 2022

De Westereen

Lokaal Chr. Geref. Kerk

Noarder Stasjonsstrjitte 31, De Westereen

16 maart 2022

De Westereen

Lokaal De Ferbiningstsjerke

Toerstrjitte 1, De Westereen

14, 15 en 16 maart 2022

2 maart 2022

