
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  6 april 2022

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 omgevings
vergunning
n  De Westereen
• De Dotterblom 8, het plaatsen van een 

kap de garage (aanvraag is ontvangen 
op 25 maart 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Damwâld
• Pinksterblom 8, het realiseren van een 

extra slaapkamer boven op bestaand 
plat dak (besluit is verzonden op 29 
maart 2022).

n  De Westereen
• Skoallestrjitte 16, het veranderen van 

de uitweg op het perceel (besluit is 
verzonden op 29 maart 2022).

• De Tuorrebout 5, het bouwen van een 
woning (besluit is verzonden op 30 
maart 2022).

n  Feanwâlden
• Suvelstrjitte 2 g, het bouwen van een 

nieuwe loods (besluit is verzonden op 
31 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 acti-
viteiten tegen te houden voordat de ge-
meente een besluit heeft genomen over 
uw bezwaar. Dit heet het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening. 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  Feanwâlden
• Spoarpark, het organiseren van een 

Lodenhelrun op 1 en 2 juli 2022 
(aanvraag is ontvangen op 23 maart 
2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• Bûtefjild 40, het organiseren van 

Campina Open Boerderij op 6 juni 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur (besluit is 
verzonden op 30 maart 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 vergunnin-
gen via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

(*) Als de vergunning wordt verleend pu-
bliceert de gemeente een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de documen-
ten met informatie over de vergunning 
bekijken (op afspraak) en hierop reage-
ren. U kunt nu nog niet reageren. Heeft u 
vragen over de aanvraag van de vergun-
ning dan kunt u nu alvast de aanvraag 
bekijken (op afspraak) en hierover vragen 
stellen. Belt u hiervoor met de gemeente 
via telefoonnummer (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 vergun-
ning 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: 8.30-16.30 uur
vrijdag: 8.30-12.00 uur
WhatsApp: (06) 120 830 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

 
De gemeente Dantumadiel heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband 
met het coronavirus.
 

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. 

 

Damwâld Koailoane 11 
dinsdag t/m vrijdag   8.30 - 16.30 uur
zaterdag   9.00 - 12.30 uur

Ferwert Kleasterwei 41  
Kollum Trekweg 1 a  
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 14.30 uur
zaterdag   9.00 - 11.00 uur

 
 
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN 
OP AFSPRAAK VIA WEBSITE
OF VIA (0519) 29 88 88

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 8.00 tot 20.00 uur.  

Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

 LEERLINGEN DE WINGERD HERDENKEN  
JAN KAPER EN HARM BROUWER
Jaarlijks wordt er door het personeel en leerlingen van De Wingerd op 15 april 
een herdenking georganiseerd bij het monument aan de Achterwei in Damwâld. 
In verband met Goede Vrijdag (15 april) vindt de herdenking dit jaar plaats op 
donderdag 14 april. De plechtigheid begint om 13.30 uur bij het monument.

Inwoners van de gemeente Dantumadiel zijn van harte uitgenodigd bij deze 
herdenking aan de Achterwei aanwezig te zijn. Bij slecht weer wordt de 
herdenking gehouden in de centrale hal van de Wingerd (locatie Nijewei). Check 
hiervoor eventueel de website van de gemeente www.dantumadiel.frl.

Donderdag 14 april Achterwei tijdelijk afgesloten
In verband met de herdenkingsplechtigheid,  
is de Achterwei vanaf 13.00 uur 
kort afgesloten.

Op 15 april 1945 werden Jan Kaper en Harm 
Brouwer doodgeschoten terwijl ze een 
Duitse soldaat en een Nederlandse overloper 
probeerden tegen te houden. Voor Kaper en 
Brouwer is een monument aan de Achterwei 
opgericht. Het personeel en leerlingen van De 
Wingerd hebben het monument geadopteerd.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
DE HOEK 10 FEANWÂLDEN
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het uitbreiden van 
een bestaande en realiseren van nieuwe sleufsilo op het perceel De Hoek 10 
te Feanwâlden

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 15 maart 
2022 omgevingsvergunning is verleend voor: het uitbreiden van een bestaande 
en realiseren van nieuwe sleufsilo op het perceel De Hoek 10 te Feanwâlden.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp is een zienswijzen ontvangen. Dit 
heeft geleid tot toevoeging van één voorwaarde aan de vergunning.

De vergunning ligt na 7 april 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden 
ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Voor fysieke inzage dient een 
afspraak te worden gemaakt, de belangrijkste stukken kunnen ook op verzoek 
worden toegestuurd. Tevens is de vergunning digitaal raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl met ID NL.IMRO.1891.FwDeHoek10PA-Vg01. 

Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende schriftelijk beroep 
instellen tegen de vergunning bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. Voor het indienen van beroep 
wordt griffierecht geheven. 

Het besluit tot vergunningverlening treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn - naast het 
indienen van beroep - een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzieningenrechter te Groningen. 
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Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de volgende 
groenstroken te verkopen:
• Mr. P.T. v/d Hergbergloane 4 in Damwâld, kadastrale gemeente 

Akkerwoude, sectie I, nummer 6444 (ged) ca. 195 m2.
• Mr. P.T. v/d Hergbergloane 6 in Damwâld, kadastrale gemeente 

Akkerwoude, sectie I, nummer 6444 (ged) ca. 215 m2.
• Mr. P.T. v/d Hergbergloane 8 in Damwâld, kadastrale gemeente 

Akkerwoude, sectie I, nummer 6444 (ged) ca. 259 m2.

Rectificatie:
In eerdere publicatie is vermeld: De Pinksterblom 4 in De Westereen.  
Dit moet zijn: Pinksterblom 4 in Damwâld, kadastrale gemeente Akkerwoude, 
sectie I, nr 5381 (ged) ca 23m2.

De gemeente neemt een wachttijd van 20 dagen in acht voordat er een 
koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode is er de mogelijkheid om 
gemotiveerd aan te geven dat er belangstelling bestaat voor de onderstaande 
onroerende zaken. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen 
met P. Noordenbos, afdeling Vastgoed en Grondzaken via het telefoonnummer 
(0519) 29 88 88 of e-mail grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

BEKENDMAKING VOORNEMEN TOT VERKOOP 
GEMEENTELIJKE GROENSTROKEN

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, 
Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân werken samen met ondernemers en 
onderwijsinstellingen aan een Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-
Fryslân. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen 
subsidie aanvragen voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen van 
één van de programma’s van de Versnellingsagenda. Deze programma’s zijn 
Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale 
samenwerking en marketing.

Deze ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2’ 
wordt opengesteld van 18 april t/m 31 mei 2022. De subsidieplafonds voor het 
aanvragen van subsidie van meer dan € 25.000,- zijn voor deze openstelling 
vastgesteld op:

• Voor programma 1 Onderwijs en arbeidsmarkt:  € 1.750.000,-
• Voor programma 2 Innovatie en ondernemerschap: € 2.500.000,- 
• Voor programma 3 Regionale samenwerking en marketing: € 1.000.000,-

Alle subsidieaanvragen die in de periode van 18 april t/m 31 mei worden 
ingediend, worden beoordeeld en gerangschikt. De best beoordeelde 
projecten komen het eerst voor subsidie in aanmerking, totdat het 
subsidieplafond voor het betreffende programma is bereikt. Meer informatie 
over de Versnellingsagenda en deze subsidieregeling is op  
www.dantumadiel.frl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan te vinden. 

Heeft u een idee voor een project wat bijdraagt aan de doelstellingen van 
de Versnellingsagenda? 
Neem dan eens contact op met Stichting Qop (www.qop.nl). De medewerkers 
van Qop kijken of uw idee past binnen een van de programma’s van de 
Versnellingsagenda en kunnen u adviseren bij de uitwerking van uw idee.

SUBSIDIEPLAFONDS OPENSTELLING  
SUBSIDIEREGELING VERSNELLINGSAGENDA i

 ESCAPECARAVAN: AANDACHT VOOR 
LAAGGELETTERDHEID

De “Great Escape Caravan Tour” komt naar Dantumadiel 
In en om de Caravan kunnen mensen ervaren hoe het voelt om moeite te hebben 
met lezen, schrijven en rekenen. De caravan zelf is een gratis Escape Room 
waarin deelnemers verschillende uitdagingen moeten voltooien om te kunnen 
“ontsnappen”. Bij de caravan zijn mensen van verschillende organisaties aanwezig 
om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Bijvoorbeeld over waar en 
hoe mensen zich kunnen aanmelden voor (gratis) taallessen of als taalvrijwilliger. 
Ook is er informatie beschikbaar over het taalvriendelijker maken van een bedrijf of 
het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid op de werkvloer. 
 
Op 12 april staat de Caravan van 13.00 tot 16.00 u. bij de Albert Heijn in Damwâld.


