
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  5 oktober 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  Damwâld
• aan de Mûnewei en Foarwei, het 

kappen van vijf bomen (aanvraag is 
ontvangen op 21 september 2022).

• Bûterblom 35, het uitbreiden van de 
woning (aanvraag is ontvangen op  
16 september 2022).

n  Driezum
• De Steech 10, het verbouwen van de 

woning (aanvraag is ontvangen op  
21 september 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  De Westereen
• Elzeloane 9 a, het plaatsen van 

kunststof kozijnen en gevelbekleding 
aan de voorzijde (besluit is verzonden 
op 28 september 2022).

n  Feanwâlden
• Falkenawei 15, het isoleren van het dak 

van de woning (besluit is verzonden op 
28 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.

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.

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

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
• Foarstrjitte 49, het starten van het 

bedrijf Poiesz supermarkten bv.

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.

 
TERINZAGELEGGING ONTWERP-OMGEVINGS-
VERGUNNING 'TREKWEI 2 TE SIBRANDAHÛS'

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken 
bekend dat op 23 januari 2019 bij het college een verzoek om 
omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

• het vervangen en vergroten van twee bestaande stallen door 
één nieuwe stal op het perceel Trekwei 2 te Sibrandahûs, 
waarvoor de planologische afwijking van het bestemmingsplan 
met een uitgebreide procedure wordt uitgevoerd. 

 
Aangezien ons college het voornemen heeft uitgesproken voor 
de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de voorbereidingsprocedure als beschreven in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-
beschikking vanaf 6 oktober 2022 voor ieder een gedurende zes 
weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende 
deze termijn kan een belanghebbende zijn of haar zienswijzen tegen 
de ontwerp-beschikking bij ons college kenbaar maken.

TOEZICHTHOUDER AANGEWEZEN

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend, dat  
zij (op basis van artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht) hebben 
besloten Gerardus Faber aan te wijzen als toezichthouder. 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de afdeling FTH  
via (0519) 29 88 88. 

Het is oogsttijdHet is oogsttijd

Saterdei / sneon waard ik yn it winkelsintrum fan Damwâld oansprutsen 
troch in jonge frou. Mei triennen yn ‘e eagen fertelde sy my dat hja 
noch € 3,35 oer hie om iten fan keapje te kinnen foar har húshâlding. 
“Ik wit net mear hoe’t wy noch rûnkomme kinne”, sa rôp se suver yn 
wanhoop út. Yn it emosjonele petear dat ik mei har hie, haw ik har  
wiisd op 'e regelingen dy’t wy as gemeente hawwe. Om har helpe te 
kinnen haw ik ek noch de Voedselbank neamd dy’t sûnt koarten yn it  
gemeentehûs yn Damwâld ûnderbrocht is. Har ferhaal rekke my en liet 
my net mear los…

Yn ús gemeente Dantumadiel hawwe in protte minsken in leech ynkommen. Minsken krije 
it hieltyd dreger om alle moannen wer finansjeel troch de tiid komme te kinnen. Dit binne 
net allinne minsken mei de leechste ynkommens, mar ek hieltyd mear minsken mei in mid-
denynkommen. Fêste lesten lykas de hier en de hieltyd hegere foarskotten foar enerzjy 
en de soachpreemje, binne sokke grutte oanslagen op it salaris, dat der benei neat mear 
oerbliuwt om bygelyks boadskippen fan helje te kinnen.

Op dit stuit is der foar de gemeente in soad te dwaan oer wenjen, enerzjy, asyl- en 
krisisopfang en earmoed. As gemeente Dantumadiel binne wy wakker yn it spier om de 
fearkrêft fan ús ynwenners sterker te meitsjen en in fangnet oan te bieden oan harren dy’t 
dat nedich binne. Net allinnich op dit stuit, mar ek foar de kommende jierren.
Wat wy ek hieltiten mear fernimme is dat minsken dy’t finansjeel yn ‘e ûnderwâl reitsje 
gauris te lang wachtsje om help te freegjen omdat se harren dêrfoar skamje. No’t hieltyd 
mear minsken as gewoanwei te krijen hawwe mei finansjele swierrichheden, is it noch 
wichtiger dat dit gjin tabû mear wêze mei. Wannear’t der swierrichheden binne dan is it 
krekt belangryk dat wy elkoar helpe. Ik freegje jo om júst yn dizze nuodlike tiden ekstra 
goed om elkoar te tinken, wy hawwe yn it ferline al faker sjoen dat wy dat yn Dantumadiel 
o sa goed kinne.

Wy moatte mei-elkoar troch de tiid.

Klaas Agricola, 
Burgemeester

SYKJE OP ‘E TIID OM HELP

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

Meer info via www.offalkalinder.nl
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Gaat u dit jaar ook weer carbidschieten of een feestje organiseren tijdens de 
jaarwisseling? Op deze pagina vindt u informatie over de jaarwisseling.

Feesten tijdens de jaarwisseling: vraag voor 1 november 2022 een 
vergunning aan!
Wilt u een evenement organiseren tijdens de jaarwisseling? Dan moet u daar  
toestemming van de gemeente voor vragen. Dat doet u door middel van een mel-
ding of het aanvragen van een vergunning. Kijk voor meer informatie op  
www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.  

Let op: de aanvraag van de vergunning moet uiterlijk 1 november 2022 ingediend 
zijn via jaarwisseling@dantumadiel.frl.

Carbidschieten: inschrijven voor de locatie kan tot 1 november 2022
Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Afgelopen jaar 
zijn de onderstaande locaties aangeduid als carbidlocaties. Wilt u dit jaar 
opnieuw op deze locatie carbidschieten? Schrijf u voor 1 november 2022 in via 
jaarwisseling@dantumadiel.frl. 

Vermeld daarbij:
- uw contactgegevens;
- wie aanspreekpunt op de oudejaarsdag is: naam, e-mail en telefoonnummer.

Andere of nieuwe carbidlocatie? Inschrijven voor 1 november 2022
Wilt u carbidschieten op een andere locatie dan hierboven staat weergegeven? 
Of is het de eerste keer dat u gaat carbidschieten? Neem dan contact op met de 
gemeente en stuur een mail met uw gegevens en de voorkeur van de locatie naar 
jaarwisseling@dantumadiel.frl. Wij nemen contact met u op. Inschrijven kan tot 
1 november. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging of de locatie is 
goedgekeurd.

Vragen over de locatie
Heeft u als inwoner vragen over de carbidlocatie die op deze pagina vermeld staat? 
Neem contact met ons op via jaarwisseling@dantumadiel.frl.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.dantumadiel.frl/jaarwisseling.

Schrijf u in voor de volgende locaties:

 

JAARWISSELING 2022

PLAATS LOCATIE
Broeksterwâld Tienewei 14

Damwâld Koarndyk (weiland)

Damwâld Fermanjepaad 5

Damwâld Yndyksloane (weiland)

De Falom Achterwei 2

De Falom Mûnewei 35

Driezum Wâlddyk 1 (weiland)

Driezum Sportpark Treffers Heech

Feanwâlden Tienewei / Bûtefjild (kruispunt/weiland)

Feanwâlden De Flearen (weiland)

Feanwâlden Einekooi (weiland)

Feanwâlden Bûtefjild 1 a (weiland)

Readtsjerk Boskwei 23 (weiland)

Rinsumageast Galgeheech 9

Rinsumageast Eysingawei 24

Sibrandahús Burdaarderstrjitwei 17 (weiland)

Wâlterswâld De Sânhârst

Wâlterswâld Blaulânsreed kruising Foarwei (weiland)

Wâlterswâld Reinous Reed 9 (weiland)

De Westereen Boppewei 2 (evenemententerrein)

De Westereen Krikelbeam (weiland)

De Westereen Fogelsang / Bûterwei (weiland)

De Westereen Dwarsreed 1 (weiland de Lange Reed en Dwarsreed 1)

De Westereen Foarstrjitte 75 (gem. Veenwouden, sectie L, nummer 100)

2022 2023

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


