
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  21 september 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 
omgevingsvergunning
n  De Westereen
• Foarstrjitte 80, het herbestemmen 

van het pand, realiseren van 
appartementen, winkelunits en een 
gemeenschapsruimte (aanvraag is 
ontvangen op 4 september 2022).

n  Driezum
• De Steech 8, het verbouwen van de 

woning met bijgebouwen (aanvraag is 
ontvangen op 7 september 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsver-
gunning wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken.
Het betreft de aanvraag/aanvragen:
n  Feanwâlden
• De Hoek 4, het starten van een 

kleinschalige dagbesteding (legalisatie)  
(brief verlenging is verstuurd op  
13 september 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 1, het vervangen 

van het kozijn (besluit is verzonden op 
12 september 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 voorzie-
ning. Dit kan schriftelijk of online via de 
website van de rechtbank. Voor meer in-
formatie 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 welstands-
commissie. Meer informatie en de agen-
da is te vinden op www.dantumadiel.frl.

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n  Wâlterswâld
• Foarwei 31 a, het organiseren van MTB/ 

Graveltocht Herfst op 22 oktober 2022 
(aanvraag is ontvangen op  
31 augustus 2022).

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

Het gemeentehuis is alleen open op 
afspraak. U kunt een afspraak maken 
via de website of via telefoonnummer 
(0519) 29 88 88

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

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 vergunnin-
gen 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 ver-
gunning 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 aan-
vraag 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 vergun-
ning. 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-
meentehuis de website van de gemeen-
te. Voor informatie over het bekijken van 
de documenten of andere vragen kunt u 
ook bellen. Dit kan via (0519) 29 88 88.

Welke innovaties en verbeteringen zijn er voor de jeugdzorg? Hoe ziet u de 
jeugdzorg in de toekomst? Welke ideeën heeft u? Denk mee! De Participatie Raad 
Sociaal Domein Noardeast-Fryslân & Dantumadiel nodigt u van harte uit!

Wat : Meedenkavond Jeugdzorg
Wanneer : Dinsdag 27 september van 19.45 - 21.30 uur
Waar : MFC Burdaard                                            

Geert van der Velde van adviesbureau Qraad deelt zijn kennis en ervaring op het 
gebied van verandering en innovatie in de jeugdzorg. 
Daarnaast verzorgt dichter Tsead Bruinja een optreden, muzikaal begeleid door 
Arnold de Boer (Zea). Bruinja was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands van 
Nederland en hij is ‘Dongeradichter' van de gemeente Dongeradeel geweest.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Heb jij de ‘ôffalapp’ al op je mobiel? 
Download de app 
‘Offalapp Dantumadiel / 
Noardeast-Fryslân’ 

Meer info via www.offalkalinder.nl

DENK MEE OVER DE JEUGDZORG!

 
ENERGIETOESLAG 500 EURO VERHOOGD

De energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is nu verhoogd 
van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u al € 800,- gekregen? Dan hoeft u niets 
te doen. U ontvangt de aanvullende € 500,- in september automatisch op uw 
rekening. Heeft u een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoeft u 
geen nieuwe aanvraag te doen. U krijgt vanzelf bericht. 

Aanvragen en meer informatie via www.dantumadiel.frl/energielasten. 

RAADSVERGADERING
dinsdag 27 september, 19.30 uur 

U bent van harte welkom om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. 
De volgende punten staan op de agenda: 

• Aanwijsbesluit en beëdiging griffier
• Bespreking en vaststelling raadsakkoord 
• Herbenoeming de heer Roebroek als voorzitter Rekenkamercommissie
• Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022 
• WOB-rapport Rekenkamercommissie – opiniërend (besluitvormend in 

oktober)
• RKC financiële informatievoorziening deel 2 – opiniërend (besluitvormend 

in oktober)

De vergaderstukken staan op de website van de gemeente
U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden op  
dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar/Index/dantumadiel.
De vergadering is live te volgen via: dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl.

Op donderdag 15 september, vanaf 15.15 uur, komt de Algemene kamer van 
de adviescommissie bezwaarschriften bij elkaar. De bezwaarschriften die worden 
behandeld, vindt u op: www.dantumadiel.frl/adviescommissie-bezwaarschriften-
dantumadiel. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen team Juridyske Saken 
(0519) 29 88 88. 

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Geef dit dan door via info@noardeast-fryslan.nl. 
Of bel naar (0519) 29 88 88 en vraag naar Team Juridyske Saken.

VERGADERING ALGEMENE KAMER 
ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
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 GRATIS ENERGIECOACH
HELPT U ENERGIE BESPAREN
De energiekosten stijgen. Door minder gas en stroom te gebruiken, 
kunt u flink wat geld besparen. Onze energiecoaches helpen u graag
met handige en praktische bespaartips. Dat is makkelijk verdiend! 
Zij kijken met u hoe het verbruik is in uw woning en waarop u kunt besparen. 
Ook kunnen zij u helpen met het aanbrengen van radiatorfolie, ledverlichting, 
tochtstrips en het inregelen van uw cv-installatie. Hierdoor kunt u uw woning 
zuiniger verwarmen. Het energieadvies is gratis voor u als inwoner van 
Dantumadiel.  

AANMELDEN VOOR ENERGIEADVIES
Voor een bezoek van onze energiecoach kunt u zich aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl of telefonisch via (0519) 20 00 01.

  

Onderstaande aandachtspunten gelden voor bestemmingsplannen,  
wijzi gings plannen en uitwerkingsplannen. Veel plannen kunnen ook via een 
omgevingsvergunning* worden afgehandeld, daarvoor verandert eigenlijk niets.
• Door de Omgevingswet* die per 1 januari 2023 waarschijnlijk ingaat, moeten 

gemeenten vanaf 1 januari werken met het omgevingsplan* in plaats van 
bestemmingsplannen*. 

• Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er 
vanaf 1 oktober 2022 geen bestemmingsplannen meer in behandeling 
kunnen worden genomen. 

• Wilt u nog wel in aanmerking komen voor een bestemmingsplan, lever dan in 
ieder geval voor 1 oktober uw plan, het aanvraagformulier en de noodzakelijke 
onderzoeken compleet in. 

• Wij doen dan ons uiterste best om het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk  
31 december 2022 ter inzage te leggen. Dan hoeft het bestemmingsplan 
namelijk niet te worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Dat is in uw 
voordeel, want het ombouwen kost tijd. Hoeveel tijd, dat weten gemeenten  
op dit moment helaas nog niet. Er is nog veel onzeker.

• Ook als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen we helaas niet garanderen 
dat het nog met een bestemmingsplan lukt. Wat zeker helpt is: 
- uw plan is niet heel complex*; 
- u heeft al een positieve beoordeling van de gemeente ontvangen.

Heeft u vragen over uw situatie? 
Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar of vraag naar een aanspreekpunt 
bestemmingsplanstop; tijdens werkuren te bereiken via (0519) 29 88 88.

LET OP: PER 1 OKTOBER MOET DE GEMEENTE TOEWERKEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN 
              NAAR OMGEVINGSPLAN! 

OMGEVINGSWET... 
bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. 

BESTEMMINGSPLAN is een... 
plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen.

OMGEVINGSPLAN is een... 
plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met 
algemenere regels voor de fysieke leefomgeving.

OMGEVINGSVERGUNNING is een... 
gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen.

COMPLEXE 
ONTWIKKELING... 
als uw plan een 
behoorlijke impact heeft
op mens, milieu, gebied 
of als het om een 
bijzondere situatie gaat.

*
*
*

*
*

MEER WETEN OVER DE OMGEVINGSWET? 
Kijk op www.dantumadiel.frl/omgevingswet

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond over het ontwerpplan 
voor de nieuwbouw bij De Bosk Fase 2 in Feanwâlden.

Datum : 26 september 2022
Tijdstip : 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie : Ljurkstrjitte 2, Feanwâlden (voetbalkantine)

Nieuwbouw Bosk Fase 2 Feanwâlden
Samen met Van den Bergh Architecten BV heeft de gemeente een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwbouw op deze locatie. Tijdens de inloopavond kunt u 
twee varianten bekijken en hierop reageren.

Het plangebied ligt ten oosten van Feanwâlden in een klassiek woudenland-
schap. Het singellandschap wordt hier gekenmerkt door de smalle stukken 
grasland, omzoomd door elzensingels. Een plek die rust en ruimte biedt.  
Aan de noordzijde wordt het plangebied aangesloten op het bestaande  
nieuwbouwplan fase 1 De Bosk. Aan de oost- en zuidzijde wordt het  
plangebied begrensd door open weilanden en agrarische bebouwing.  
Aan de westzijde liggen de sporthal, sportvelden en korfbalvereniging.

GRAACH OANT SJEN OP 26 SEPTEMBER 2022!

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMSTNIEUWBOUW DE BOSK FASE 2 IN FEANWÂLDEN
 

 
DINSDAG 4 OKTOBER  DOKKUM 
De IJsherberg, Harddraversdijk 1 in Dokkum

DONDERDAG 13 OKTOBER  SURHUISTERVEEN 
De Lantearne, Jan Binneslaan 49 in Surhuisterveen

Tijd: 9.00-12.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)

INHOUD
Op een gezellige en interactieve 
manier weer up-to-date
raken van de verkeersregels,
-tekens en –borden!

OPFRISCURSUS VERKEERSTHEORIE

OPGAVE
T : (06) 137 665 66
E : e.feddema@noardeast-fryslan.nl
of via onderstaande bon.

OPGAVEBONOPGAVEBON
Ik geef mij op voor de opfriscursus op

m dinsdag 4 oktober in Dokkum m donderdag 13 oktober in Surhuisterveen

Naam ......................................................................................................................

Straat .......................................Postcode + Plaats ................................................

Tel. nr. ................................................ E-mailadres ................................................

Bon tijdig opsturen naar: E. Feddema, Dokkumerloane 8, 9113 AN Wâlterswâld. 

DeelnameGRATIS

Vragen over corona?
Ga naar www.rivm.nl 
of bel (0800) 1351 
(landelijk informatienummer).

26 SEPTEMBER 19.30 - 21.30 uur
Ljurkstrjitte 2, Feanwâlden (voetbalkantine)


