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Begroting 2023 in 
één oogopslag

TOTALE INKOMSTEN

€ 63.239.000

HET RIJK

€ 41.278.000
De algemene uitkering

RESERVES

€ 1.049.000
Toevoegingen en 
onttrekkingen uit reserves

OVERIGE INKOMSTEN

€ 11.943.848
O.a. huur, rente, dividend

LOKALE HEFFINGEN

€ 8.968.152
Afvalstoffenheffing

Rioolheffing
Onroerende zaakbelasting

Leges
Toeristenbelasting

Dantumadie l

Programma soarch & wolwezen

programma iepenbiere romte programma wurk, bedriuw & rekreaasje

- economie en werkgelegenheid
- recreatie en toerisme

Programma ynwenner
& bestjoer

- bestuur
- dienstverlening
- veiligheid

Programma mienskip

- voorzieningen
- onderwijshuisvesting en - kansenbeleid
- sport
- cultuur

€ 3.168.000

€ 4.000.000
€ 458.000

€ 6.938.000

- verkeer en vervoer
- beheer openbare ruimte
- beheer en onderhoud sportvelden/ 
  gebouwen
- beheer en onderhoud begraafplaatsen

- afvalbeleid en inzameling

€ 35.650.000

- WMO
- toegang zorg en ondersteuning
- inkomensondersteuning
- participatie
- jeugdwet
- gezondheid
- welzijnswerk
- onderwijs

Programma wenjen & 
omjouwing

- ruimtelijke ontwikkeling

- wonen
- milieu

€ 3.597.000

Algemiene dekkingsmiddels, overhead
heffing Vpb & onvoorzien

€ 7.545.000

- overige algemene dekkingsmiddelen
- heffing vpb 
- overhead
- algemiene dekkingsmiddels

Sluitende begroting voor Dantumadiel.
De gemeenteraad neemt op 31 oktober 2022 een besluit over de begroting. 

Waar geeft de gemeente Dantumadiel haar geld aan uit?

€ 61.354.000
Uitgaven van 

verdeeld

Programma’s
naar



 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  26 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.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n  Rinsumageast
• Reidfjild 1, het uitbreiden van de 

ligboxenstal (besluit is verzonden op 
14 oktober 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.

Vergunningsvrije aanvraag 
omgevingsvergunning
Bijgaande aanvraag wordt niet verder in 
behandeling genomen door de gemeente 
omdat ze vergunningsvrij zijn. Dat bete-
kent dat je zonder een omgevingsvergun-
ning de werkzaamheden mag uitvoeren.
Het betreft de volgende aanvraag:
n  Driezum
• Kolkensloane 4, het plaatsen 

en in gebruik nemen van een 
waterstofinstallatie.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agen-
da is te vinden op www.dantumadiel.frl.

Verleende evenementenvergunning
n  Feanwâlden
• bij De Haven, door het dorp en in 

Talma Hoeve, het organiseren van  

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

de intocht van Sinterklaas op  
12 november 2022 van 14.45 uur tot 
17.00 uur (besluit is verzonden op  
19 oktober 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 (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.

RAADSVERGADERINGEN
maandag 31 oktober 19.30 uur 

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

• WOB-rapport Rekenkamer-commissie – opiniërend (besluitvormend in 
november).

• RKC financiële informatievoorziening deel 2 – opiniërend (besluitvormend  
in november).

• Actieplan Integraal en Kindgericht armoede en schuldenbeleid Dantumadiel.
• Hoogte starterslening en verordening.
• Budgetverdeling aanpak energiearmoede.
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Broeksterwâld- Johannes Tabesstrjitte’.
• Gemeentelijke adviescommissie.
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem.
• Omgevingswet; bindend adviesrecht, verplichte participatie en delegatie 

omgevingsplan.
• Verordening nadeelcompensatie Dantumadiel. 
• Ontslag lid Raad van Toezicht Stichting ROOBOL.

In een aparte raadsvergadering wordt aansluitend vergaderd over:
• 2e Turap 1E termijn
• Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 .

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.

Het zit tante Trees en oom Knilles niet mee. Een paar jaar 
geleden werden ze opgelicht door een vrouw die zich voor-
deed als medewerker van de bank. Gevolg? Al hun spaar-
geld verloren. En nu weer een tegenslag: een paar dagen 
geleden belde tante Trees in tranen met mijn moeder. Wat 
bleek? Schoorsteenbrand! Door de stijgende energiekosten 
hadden ze besloten om de oude houtkachel, die al jaren in 
de schuur stond, weer in gebruik te nemen. Er lag nog een 
partij oud hout, dus het was een kwestie van kachel aan-

sluiten en stoken maar. Maar, dat liep helaas anders dan ze hadden verwacht. 

Na een uurtje zagen ze ineens rook buiten! Dus oom Knilles naar buiten, die al snel 
constateerde dat er een grote hoeveelheid rook uit de schoorsteen kwam. Tante 
Trees, altijd kordaat in woord en daad, belde direct 112. Niet veel later stond de 
brandweer op het erf en kon de brand geblust worden. De oorzaak? Een kraaien-
nest in de schoorsteen, die vlam had gevat. Het huis van Knilles en Trees is gelukkig 
gespaard gebleven, maar er was wel veel water- en bijkomende schade. Trees en 
Knilles dachten de komende winter goedkoop uit te zijn, maar helaas: goedkoop 
werd duurkoop.

Daarom, beste mensen, mocht u de komende winterperiode de houtkachel of open-
haard willen gebruiken: gebruik dan droog hout, laat uw kachel controleren door 
een erkende kachelspecialist en laat uw schoorsteen vegen door een gecertificeerde 
schoorsteenveger. Hout stoken kan ook overlast veroorzaken. Uw kachelspecialist of 
schoorsteenveger kan u nuttige tips geven om overlast tot een minimum te beperken. 
Voorkomen is beter dan genezen en een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Pas op elkaar én denk om elkaar!

Klaas Agricola, 
Burgemeester

SCHOORSTEENBRAND

Vanaf nu kunt u een aantal aanvragen digitaal regelen bij de gemeente.  
Een uitkering aanvragen of een gehandicaptenparkeerkaart regelen? Dat kan via 
onze website!

Hiervoor logt u in met uw DigiD.  U kunt bijvoorbeeld een aanvraag voor bijzon-
dere bijstand doen of de Lauwersregeling regelen. Maar u kunt ook advies van de 
Budgetconsulent aanvragen. 

Ga voor alle producten naar: 

www.dantumadiel.frl/zorg-en-ondersteuning

Lukt het digitaal niet?
Geen probleem! Dan kunt u nog steeds een aanvraag doen of een wijziging door-
geven op de manier zoals u nu gewend bent. Bel hiervoor naar de gemeente via  
(0519) 29 88 88. Dan wordt het formulier naar u toegestuurd.

REGEL UW AANVRAGEN VOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VOORTAAN DIGITAAL
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VERKEERSBESLUITEN VOOR PARKEERPLAATSEN LADEN ELEKTRISCHE AUTO’S 

Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel heeft in de  
vergadering van 21 juni jl. een verkeersbesluit vastgesteld voor parkeerplaatsen 
alleen voor het laden van elektrische auto’s. Het gaat om een locatie aan de  
ds. Feitsmawei ter hoogte van de Kavelwei te Broeksterwâld.

De gemeente heeft deze parkeerplaatsen aangewezen in het kader van het  
op orde brengen van de laadinfrastructuur in de gemeente. Met de plaatsing 
van laadpaal wil de gemeente bijdragen aan het reduceren van de CO2 uitstoot 
als gevolg van autoverkeer. De besluiten zijn te raadplegen via  
www.officielebekendmakingen.nl en www.dantumadiel.frl en liggen (op afspraak) 
ter inzage op het gemeentehuis te Damwâld. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente
Contactpersoon is de heer T. Reitsma, telefoonnummer (0519) 29 88 88.

U kunt binnen zes weken na publicatie bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Een bezwaarschrift kan ook worden 
ingediend via www.dantumadiel.frl. Het bezwaarschrift bevat tenminste: (1) uw 
naam, adres en telefoonnummer; (2) de datum van het bezwaarschrift; (3) een 
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; (4) de reden waarom u 
bezwaar maakt; (5) uw (elektronische DigiD-) handtekening.  

Met het maken van bezwaar is het besluit nog actief
Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige 
voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Met een voorlopige voor-
ziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter, als u de uitkomst in de 
lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Aan 
zo’n verzoek zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal 
worden aangevraagd via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.   

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE

Heb jij de ‘ôffalapp’ al op je mobiel?  
De afvalkalender is digitaal te bekijken via 
www.offalkalinder.nl. Of als Offalapp te 
downloaden op uw mobiele telefoon of 
tablet.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of heeft u problemen met 
het bekijken of downloaden? Bel ons dan 
via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of 
mail naar info@noardeast-fryslan.nl. 

Wij printen dan voor u een kalender 
uit en sturen die naar u op!


