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
• Schwartzenbergstrjitte 20, het dempen
van de sloot en aansluiten van een
duiker op de bestaande riolering
(aanvraag is ontvangen op 28 februari
2022).
n Feanwâlden
• De Bjirken 45, het legaliseren van een
bestaande oprit (aanvraag is ontvangen
3 maart 2022).
n De Westereen
• Ljurkstrjitte 63, het plaatsen van
handelsreclame aan de gevel (aanvraag
is ontvangen op 4 maart 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 Feanwâlden
• De Wâl 1 a, het uitbreiden van de
ligboxenstal (brief verlenging is
verstuurd op 10 maart 2022).
Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Damwâld
• Ald Mear 19, het bouwen van een
tuinhuis (besluit is verzonden op 10
maart 2022).
n Dantumadiel
• diverse locaties, het kappen van bomen
(besluit is verzonden op 10 maart 2022).
n Driezum
• Foarwei 46, het tijdelijk plaatsen van
een woonunit (besluit is verzonden op
10 maart 2022).
• Van Sytzamawei 26, het kappen van
bomen (besluit is verzonden op 11
maart 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 De Westereen
• Salomon Levystrjitte 53, het aanleggen
van een oprit.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstandscommissie. Meer informatie en de
agenda is te vinden op www.dantumadiel.frl.
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
n Feanwâlden
• Spoarpark nabij Stasjonswei, het
organiseren van het evenement
Keningsdei op 27 april 2022 (aanvraag
is ontvangen op 28 februari 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.
Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Damwâld

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.
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• De Moarrewei 18, het opslaan van
maximaal 250 liter brandstof in een 90
minuten brandvertragende kast.
n De Westereen
• Noarder Stasjonsstrjitte 40, het lozen
van grondwater voor het inspecteren
van de ondergrondse tankinstallatie.
(*) 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. Belt u hiervoor 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 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 (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
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.

WIJZIGINGSPLAN ‘SÂNPAAD 5 A DE WESTEREEN’ GEWIJZIGD VASTGESTELD
Op 8 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel het wijzigingsplan ‘Sânpaad 5 a – De Westereen’ gewijzigd
vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het juridisch-planologische kader om
een woning te realiseren op het perceel Sânpaad 5 a in De Westereen.
Het wijzigingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
Het ontwerp van het wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage geleden. Tijdens
deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend op het wijzigingsplan. Wel is er
ambtelijk geconstateerd dat een aanduiding met het maximale aantal wooneenheden 1 op de plankaart ontbrak. Dit gebrek is hersteld, waardoor het wijzigingsplan juridisch kloppend is. De functie die met het wijzigingsplan is beoogd blijft
gelijk.
Het wijzigingsplan inzien
Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 17 maart 2022 voor iedereen gedurende
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld (alleen op afspraak).
Daarnaast kunt u het wijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met
IMRO-code NL.IMRO.1891.WpWeSanpaad5a-VA01.
Wilt u reageren?
Van vrijdag 18 maart tot en met vrijdag 29 april 2022 kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA 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: Bestuursrechtspraak
- Raad van State.
Bij eventuele vragen horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.

BESLUIT TOT ONTTREKKING VAN DE
GROND AAN DE OPENBAARHEID

i

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op
26 november 2019 heeft besloten tot onttrekking van de grond aan de
openbaarheid als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet voor een perceel grond,
kadastraal bekend als gemeente Veenwouden, Sectie K, nummer 426, conform
de bij het betreffende raadsbesluit gehechte tekening met tekeningnr: 2022038268.dgn (deze kunt u terugvinden op www.dantumadiel.frl).
Het maken van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u ons een brief schrijven. Zo’n
brief heet een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos.
Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatie
van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar de raad van de gemeente
Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. U kunt uw bezwaarschrift ook
digitaal indienen. Dat kan via www.dantumadiel.frl, via Diversen, bezwaar en
beroep, bezwaar indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen
DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.
Inhoud bezwaarschrift
Wat moet er in uw bezwaarschrift staan? Uw naam, adres, (elektronische DigiD-)
handtekening, de datum van het bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u bezwaar maakt.
Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure?
Dan kunt u contact opnemen met het team Juridyske Saken, via telefoonnummer
(0519) 29 88 88.
Voorlopige voorziening
Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wil
iemand voorkomen dat het besluit ingaat, dan kan hij of zij de rechter vragen om
een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift door deze
persoon bij ons is ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook door andere
belanghebbenden worden aangevraagd. De Voorzieningenrechter kan besluiten
om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat
er sprake is van een spoedeisend belang.
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen?
Stuur dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank NoordNederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt
uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (beroep instellen bestuursrecht particulieren,
rechtbanken, indienen verzoekschrift voorlopige voorziening). Ook hiervoor
hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier
ook aanvragen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U
moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van de rechtbank NoordNederland kan u hierover meer informatie geven.

i

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU
BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De voorzitter van het centraal stembureau maakt het volgende bekend:
•
•
•

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur zal in een openbare zitting de
definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt
worden.
Dit vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis Damwâld,
Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld.
De vergadering is ook live te volgen via: https://dantumadiel.
bestuurlijkeinformatie.nl.

Voor meer informatie over de livestream kunt u contact opnemen met de griffie
Dantumadiel via griffy@dantumadiel.frl.
De voorzitter voornoemd,
N.L. Agricola

GRATIS COMPOST
VOOR INWONERS GEMEENTE
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart wordt in de gemeenten Noardeast-Fryslân
en Dantumadiel een compostactie georganiseerd
De gemeente heeft een mooie voorraad compost besteld, aangezien de belangstelling altijd enorm is voor de compostactie. Op drie locaties ligt er straks
240 ton compost klaar om uitgedeeld en opgeschept te worden. De gemeente
organiseert de jaarlijkse compostactie om de inwoners te bedanken voor het
gescheiden aanleveren van het GFT-afval.
Compost
Compost is een waardevol product dat veel wordt gebruikt in tuinaarde, in sieren moestuinen en in land- en tuinbouw. Het houdt de bodem vruchtbaar en
gezond. Het gebruik van compost zorgt voor minder CO2 in de lucht en minder
gebruik van kunstmest. Het organische product compost wordt gemaakt van
gft. En het gaat om grote hoeveelheden: in Nederland wordt ieder jaar zo’n 1,5
miljoen ton gft gescheiden ingezameld. Dit zijn ongeveer 50.000 vrachtwagencombinaties vol.
GFT-afval scheiden
Het is belangrijk dat GFT-afval goed gescheiden wordt. Dit is namelijk een
vermindering van de hoeveelheid restafval. Er hoeft minder afval verbrand te
worden door het gescheiden aanbieden in de groene container. Daarnaast kan
dit afval goed verwerkt worden tot hoogwaardig compost. De compost kan gratis
opgehaald worden op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart (op = op). Er komt nog
ongeveer 30% van het GFT-afval nog in de grijze container. Dit is zonde! Ook
keukenafval kan prima gecomposteerd worden. Houd dit daarom altijd apart.
Eventueel kunt u gebruik maken van een biobakje op uw aanrecht.
Locaties
•
Gemeenteterrein Birdaarderstraatweg 86 Dokkum
Vrijdag 25 maart van 9.00-17.00 uur
en zaterdag 26 maart van 9.00-13.00 uur.
•
Milieustraat Kollum vanaf vrijdag 25 maart
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.
•
Milieustraat Ferwert vanaf vrijdag 25 maart
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur
en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor alle locaties geldt: op=op.

Opschoondag Dantumadiel

Gezellig samen zwerfafval opruimen met de gemeente
Dantumadiel. De wethouder komt langs en na de tijd is
er een heerlijke lunch. Meedoen is gratis.
Datum: zaterdag 19 maart 2022
Tijd: van 9:00 uur tot en met 13:00 uur
Locatie: De Moarrewei 24 Damwâld
Aanmelden Mail: afval@noardeast-fryslan.nl
Aanmelden Telefoon: (0519) 29 88 88

WIJZIGINGSPLAN ‘RINSUMAGEAST –
TJAERDAWEI 45’ ONGEWIJZIGD VASTGESTELD
Op dinsdag 8 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dantumadiel het wijzigingsplan ‘Rinsumageast – Tjaerdawei
45’ ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het juridisch-planologische kader om een kleinschalig kampeerterrein mogelijk te maken bij het
perceel Tjaerdawei 45 in Rinsumageast.
Het wijzigingsplan inzien
Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 17 maart 2022 voor iedereen gedurende zes weken ter inzaqe op het gemeentehuis in Damwâld (alleen op afspraak).
Daarnaast kunt u het wijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met
planidentificatiecode NL.IMRO.1891.WpRiTjaerdawei45-VA01.
Wilt u reageren?
Van vrijdag 18 maart tot en met vrijdag 29 april 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: Bestuursrechtspraak - Raad van State.
Bij eventuele vragen horen wij het graag!
U kunt dan contact opnemen met het team Romte, telefoon (0519) 29 88 88.
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