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 Broeksterwâld
• Tienewei 9, het realiseren van een
bijkeuken (aanvraag is ontvangen op 11
maart 2022).
n Damwâld
• Tsjerkewei 3, het verbouwen en
verduurzamen van de woning (aanvraag
is ontvangen op 7 maart 2022).
• Gerben Postmastrjitte 4, het uitbreiden
van de woning (aanvraag is ontvangen
op 14 maart 2022).
n De Westereen
• Westein 2, het verbouwen van de
garage (aanvraag is ontvangen op 10
maart 2022).
n Feanwâlden
• Dr. Albert Plesmanloane 31, het
plaatsen van een dakkapel (aanvraag is
ontvangen op 10 maart 2022).
n Wâlterswâld
• Waldheem 29, het aanleggen van een
oprit (aanvraag is ontvangen op 8 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 Damwâld
• Ds. Germswei 45, het verbouwen van
de woning (brief verlenging is verstuurd
op 14 maart 2022).
Definitief besluit omgevingsvergunning
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft
hiermee toestemming voor:
n Broeksterwâld

• Haadwei 30, het uitbreiden van de
woning (besluit is verzonden op 16
maart 2022).
n Damwâld
• Koekoeksblom 19, het plaatsen van een
opbouw (besluit is verzonden op 15
maart 2022).
n Feanwâlden
• De Wâl 1 a, het uitbreiden van de
ligboxenstal (besluit is verzonden op 16
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.
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
De gemeente heeft besloten om bijgaande aanvraag buiten behandeling te
stellen. Dat betekent dat de gemeente
de aanvragen niet verder in behandeling
neemt.
Het betreft de navolgende aanvraag:
n Damwâld
• Master Klokwei 52, het bouwen van een
hobbyschuur (legalisatie).
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
• Westein 20, het plaatsen van een
schutting.

RAADSVERGADERING
Dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 19.30 - 21.00 uur
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, bent u weer van harte welkom om de
vergadering in het gemeentehuis bij te wonen.

Agenda dinsdag 29 maart 2022
•
•
•
•
•

Rechtmatigheid gehouden verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022
Onderzoek geloofsbrieven raadsleden
Aanwijsbesluit interim-griffier M. Frensel
Vaststellen besluitenlijst van de raad van 1 maart 2022
Afscheid oude raad

Agenda donderdag 31 maart 2022
•
•
•
•

Beëdiging interim-griffier
Beëdiging en installatie van de tot de raad toegelaten leden
Vaststellen zitplaatsen leden van de raad
RV benoeming voorzitter en vicevoorzitter raad

De vergaderstukken staan op de website van de gemeente
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden op https://dantumadiel.
bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar/Index/dantumadiel. De vergadering is live te
volgen via: https://dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.
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Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstandscommissie. Meer informatie en de
agenda is te vinden op www.dantumadiel.frl.
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. 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.

Vergadering Algemene kamer
adviescommissie bezwaarschriften
Op donderdag 31 maart 2022 om 15.15
uur, komt de Algemene kamer van de
adviescommissie bezwaarschriften bij
elkaar. De in die vergadering te behandelen bezwaarschriften vindt u op:
www.dantumadiel.frl/adviescommissiebezwaarschriften-dantumadiel. Voor
nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met gemeente Dantumadiel, team
JS (0519) 29 88 88.
Wilt u een hoorzitting bijwonen dan kunt
u dat doorgeven per mail aan:

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.

info@dantumadiel.frl of op bovenstaande
telefoonnummer t.a.v. team Juridyske
saken.

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.

GRATIS COMPOST
VOOR INWONERS GEMEENTE
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart wordt in de gemeenten Noardeast-Fryslân
en Dantumadiel een compostactie georganiseerd
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.
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.
Meer informatie is te vinden op onze website. Voor alle locaties geldt: op=op.

VERTRAAGDE VERZENDING AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN/WOZ BESCHIKKING 2022
College vraagt raad om belastingtarief OZB 2022 te verlagen
De gemiddelde WOZ-waarde valt in Dantumadiel hoger uit, zodat het belastingtarief aangepast moet worden, vindt het college van Dantumadiel. Door ontwikkelingen op de markt zijn de WOZ-waarden hoger dan
verwacht.
De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van onroerendezaakbelastingen (ozb) die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning. Om te voorkomen dat de
flinke waardestijging zorgt voor hogere belastingen,
vraagt het college de raad om het OZB-tarief te verlagen.
Het college stelt voor om de belastingopbrengst uit
de OZB gelijk te houden
Als de gemeenteraad het belastingtarief niet aanpast,
ontvangt de gemeente meer inkomsten dan in de begroting staat. Om de OZB-opbrengsten gelijk te houden, moet het belastingtarief naar beneden. Zodat inwoners niet extra OZB gaan betalen.
De gemeenteraad beslist
De gemeenteraad stelt de belastingtarieven vast. Het
voorstel van het college staat naar verwachting na de
verkiezingen van maart op de agenda van de raad. Dit
betekent dat het nieuwe belastingtarief na de verkiezingen bekend is.

De ozb-aanslag ligt eind april op de mat
Dit is twee maanden later dan anders. De vertraging
komt ook omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden
bekend zijn. De gemeente is vanaf dit jaar verplicht om
de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij de nieuwe
berekening wordt er gekeken naar de gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van woningen.
Uw Gemeentelijke belastingaanslag over 2022 digitaal ontvangen?
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen vanaf
2022 ook digitaal ontvangen. U krijgt uw aanslag dan
via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de Berichtenbox.
U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Uw
Berichtenbox is toegankelijk via mijnoverheid.nl. MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier met uw DigiD inloggen en zien hoe u
bent geregistreerd bij de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden op
uw zaken met de overheid.
Als u ervoor kiest om de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt u per mail
een melding dat er een bericht in uw Berichtenbox
staat. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw e-mailadres bekend is!

U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan
haar inwoners vergroten.
Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te ontvangen?
U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd
Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke
overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij
MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Dantumadiel digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw
account staat.
U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet
geactiveerd
Ga naar de website mijnoverheid.nl. Activeer met uw
DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat
moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch
toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf
bepalen van welke instanties u digitale informatie wilt
ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

i

INSPRAAK CONCEPT OMGEVINGSVISIE DANTUMADIEL EN INLOOPMOMENT
De gemeente Dantumadiel werkt samen met de Mienskip aan een Omgevingsvisie.
Deze is nu in concept klaar en ligt vanaf 24 maart 2022 ter inzage in het
gemeentehuis van Damwâld. De visie is onder meer gebaseerd op gesprekken met
deskundigen, ervaringsdeskundigen en diverse groepen inwoners (Sko ris oan) en
belanghebbenden over hun leefomgeving. De concept Omgevingsvisie is een eerste
versie en door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak.
De Omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving
In de visie komen veel verschillende thema’s samen. Denk aan wonen,
voorzieningen, landschap, natuur, veiligheid, verkeer, monumenten, duurzame
energie, aanpassing aan de klimaatverandering, economie, etc.
De Omgevingsvisie beschrijft kwaliteiten, opgaven en ontwikkelingsrichtingen
voor Dantumadiel
In de Omgevingsvisie geeft de gemeente zo duidelijk mogelijk aan wat er wel en
niet mogelijk is aan ontwikkelingen in de gemeente. De visie legt de basis vast en
nodigt daarnaast uit tot verdere ontwikkelingen die Dantumadiel versterken. De
Omgevingsvisie bestaat uit twee delen: een kaart en een beschrijvende tekst.
De stip op de horizon is 2030. Maar soms kijken we wat verder vooruit in de
toekomst. De visie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren aan het versterken
van de kwaliteiten van Dantumadiel.
De concept Omgevingsvisie ligt vanaf 24 maart 2022 zes weken ter inzage
Vanwege het coronavirus kunt u de concept Omgevingsvisie tot het einde van de
reactietermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis, Hynsteblom 4, 9104
BR Damwâld. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt de visie ook vinden op de gemeentelijke website Omgevingswet | Gemeente
(dantumadiel.frl).
Op 12 april van 16.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente een
inloopmoment
Heeft u interesse? Meld u aan via takomst@dantumadiel.frl. We gaan dan graag
met u in gesprek, beantwoorden eventuele vragen of geven extra informatie over
de Omgevingsvisie. Het inloopmoment is in het gemeentehuis in Damwâld. Als u
vervolgens een formele mondelinge inspraakreactie wilt geven, dan maken we daar
een aparte afspraak voor.
U kunt van 24 maart tot en met 4 mei 2022 een inspraakreactie indienen
Een schriftelijke reactie richt u aan de gemeenteraad Dantumadiel, Postbus 22, 9104
ZG Damwâld. Voor een inspraakreactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar
takomst@dantumadiel.frl. In beide gevallen onder vermelding van ‘inspraak concept
Omgevingsvisie‘. U kunt ook mondeling reageren. Maak daarvoor een afspraak met
het team Strategy via telefoonnummer (0519) 29 88 88.
Na de reactietermijn werken we toe naar een Ontwerp Omgevingsvisie
De concept Omgevingsvisie is een eerste versie. De gemeente verwerkt de
inspraakreacties en werkt de concept Omgevingsvisie uit tot een OntwerpOmgevingsvisie. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna de
reguliere terinzageprocedure volgt (zienswijzen mogelijk). De gemeenteraad stelt de
Omgevingsvisie naar verwachting dit najaar definitief vast.
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Strategy via telefoon:
(0519) 29 88 88 of e-mail: takomst@dantumadiel.frl.
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