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
• Ald Mear 19, het bouwen van een
tuinhuis (aanvraag is ontvangen op
24 februari 2022).
• Hearewei 35, het verbouwen van de
woning (aanvraag is ontvangen op
28 februari 2022).
n De Westereen
• Suder Stasjonsstrjitte 35, het plaatsen
van een erfafscheiding (aanvraag is
ontvangen op 21 februari 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 Woudstrastrjitte 19, het bouwen
van een loods (besluit is verzonden op
1 maart 2022).
n Damwâld
• De Pinksterblom 7, het bouwen van een
tuinhuis (besluit is verzonden op
2 maart 2022).
n De Westereen
• Yndustrywei 22, het aanleggen van een
uitweg (besluit is verzonden op 2 maart
2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
Zie (**)
Rectificatie definitief besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
In de krant van 23 februari 2022 stond de
navolgende tekst vermeld:
Damwâld
• Haadwei 100, het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan tot uiterlijk 1 januari
2023 (besluit is verzonden op 11
februari 2022).

Dat was echter niet juist en had als volgt
moeten worden gepubliceerd:
n Damwâld
• Haadwei 115, het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan tot uiterlijk 1 januari
2023 (besluit is verzonden op 4 maart
2022).
Deze ter rectificatie.
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.
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstandscommissie. Meer informatie en de
agenda is te vinden op www.dantumadiel.frl.
Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
n Damwâld
• Haadwei, het organiseren van een
vrijmarkt voor Koningsdag op 27 april
2022 (aanvraag is ontvangen op
25 februari 2022).
n Feanwâlden
• aan Oastein, het organiseren van het
Piraten Muziek Festival op 17 en 18 juni
2022 (aanvraag is ontvangen op
21 februari 2022).
Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)
Verleende evenementenvergunning
n Damwâld
• op het parkeerterrein aan de Lytse
Loane, nabij voetbalkantine VV De
Wâlden, het organiseren van een

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.

9 maart 2022

Lunapark van 30 maart tot en met 2
april 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur
(besluit is verzonden op 25 februari
2022).
Bent u het niet eens met de vergunning?
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
• Singel 22, een wijziging van de
dieraantallen.
(*) 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
openingstijden en het adres van het ge-

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.

meentehuis 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 2022
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. 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.

EEN NIEUWE VIJAND
Beste Inwoners van Dantumadiel,
Afgelopen twee jaar schreef ik regelmatig over de gevolgen
van de coronapandemie. Mijn boodschap was en is steevast:
pas op elkaar en denk om elkaar! Inmiddels is de coronacrisis wat meer naar de achtergrond verdwenen en heeft het
plaatsgemaakt voor een andere vijand.
In Oekraïne, aan de rand van Europa, zijn de ontwikkelingen op dit moment
meer dan zorgelijk en leven mensen in grote angst en onzekerheid. Wat we in de
media zien, horen en lezen heeft enorm veel impact. De situatie is hartverscheurend.
Ik voel mij, net zoals velen, machteloos. Maar we doen wat we kunnen doen.
Ook in onze gemeenteraad is de tragedie aan de orde geweest. Het is hartverwarmend dat er in onze gemeente initiatieven tot hulp en inzamelacties zijn
opgestart. Het maakt mij ontzettend trots dat we als inwoners van Dantumadiel
graag helpen. Dat we er in deze tijd willen zijn voor onze medemens.

Er zijn waarschijnlijk meer opvangplekken nodig voor de vluchtelingen uit
Oekraïne. Vanuit de Veiligheidsregio Fryslân zijn we aangesloten bij de overleggen over deze opvang. Er is in onze gemeente draagvlak voor, dat is goed om
te horen.
Vrede en vrijheid, een democratische rechtsorde is ons grootste goed. Samen
met de landen in Europa en de Verenigde Naties wordt de druk op Rusland
opgevoerd. En ondertussen staan we in onze eigen kernen klaar als het nodig is.
We zijn er om elkaar te helpen en steunen.
Deze situatie doet veel met ons allen. Daarnaast gaat het leven hier gewoon
door. Dat voelt soms ongemakkelijk, maar is ook goed. We leven in een vrij en
veilig land, staan in verbinding met elkaar en helpen onze medemensen in nood.
Laat ons daar samen trots op zijn. Wees als inwoners van Dantumadiel een voorbeeld voor anderen.
Klaas Agricola
Burgemeester

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.

BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP
VAN GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende
groenstroken te verkopen:
•
Pinksterblom 4 in De Westereen, kadastrale gemeente Akkerwoude,
sectie I, nummer 5381 (ged).
•
Gerrit Durkswei 7 in Damwâld, kadastrale gemeente Akkerwoude,
sectie I, nummer 6281 (ged).
•
Conradi Veenlandstrjitte 57 in Damwâld, kadastrale gemeente Akkerwoude, sectie I, nummer 6531 (ged).
•
De Halewei 62 in Damwâld, kadastrale gemeente Akkerwoude, sectie
I, nummer 4342.

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

De gemeente wacht 20 dagen na publicatie, voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. Als u ook belangstelling heeft, dan kunt u dat binnen deze periode aangeven. Als er meerdere kandidaten zijn, dan wordt
de koper geselecteerd door de gemeente. Hiervoor worden objectieve,
toetsbare en redelijke criteria gebruikt. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Vastgoed en Grondzaken via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

Bijlagen gemeenteraadsverkiezingen >>

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Informatie over de verkiezingen in de gemeente Dantumadiel
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STEMHULP EN INFORMATIE
Stemhulp
Voor stemadvies kunt u naar de
speciale website:
www.dantumadiel.frl/stemhulp

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.
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.

Lokale informatie
Voor meer informatie over de
verkiezingen ga naar
www.dantumadiel.frl/verkiezingen

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

Landelijke informatie
De Rijksoverheid heeft een speciale website voor informatie over de verkiezingen:
www.elkestemtelt.nl

!

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
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De gemeente Dantumadiel neemt op 17 maart 2022 deel aan het
experiment centrale stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de verkiezingsavond, woensdag 16 maart 2022 vanaf 21.00 uur, worden
het aantal stemmen per lijst van de verkiezingen in de gemeente Dantumadiel geteld en deze voorlopige uitslag wordt openbaar gemaakt.
Op donderdag 17 maart 2022 om 8.30 uur worden de stemmen op
kandidaat-niveau (voorkeurstemmen) geteld op de centrale tellocatie.
Deze is gevestigd in de sporthal “De Campus”, Badhúswei 31, 9104
DX, Damwâld. Zowel de telling en de bekendmaking van de uitslag zijn
openbaar.

TELLEN VAN DE STEMMEN VAN
DE VERVROEGD STEMBUREAUS
Op woensdag 16 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt op maandag 14 of dinsdag 15 maart eerder stemmen.
Op woensdag 16 maart worden het aantal stemmen per lijst geteld. Alleen de
stemmen van de stembureaus die op 14 en 15 maart geopend zijn worden geteld. Dit gebeurt vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis van Damwâld. ’s Avonds
na 21.00 uur wordt de voorlopige uitslag hier ook bekend gemaakt. Zowel de
telling en de bekendmaking van de uitslag zijn openbaar.
Op donderdag 17 maart worden de stemmen op kandidaat-niveau (voorkeurstemmen) geteld in “De Campus” in Damwâld.
Burgemeester en wethouders van Dantumadiel

De uitslag van de verkiezingen wordt aansluitend aan de centrale stem
opneming door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt en
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Burgemeester en wethouders van Dantumadiel
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