
TIJDELIJKE POP-UP VACCINATIELOCATIE VOOR  
HERHAALPRIK CORONA IN FEANWÂLDEN

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  2 november 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 Driezum
• Achterwei 14, het verplaatsen van een 

dam (aanvraag is ontvangen op  
24 oktober 2022).

n Driezum en Wâlterswâld
• het plaatsen van borden bij invalswegen 

(aanvraag is ontvangen op 26 oktober 
2022).

n Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 14, het bouwen van 

een tuinhuis (aanvraag is ontvangen op 
21 oktober 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsvergun-
ning wordt verlengd met een termijn van 
4 weken. Het betreft de aanvraag:
n Feanwâlden
• Haadstrjitte 20, 20 a t/m 20 g, het 

realiseren van acht appartementen 
(brief verlenging is verstuurd op  
21 oktober 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Feanwâlden 
• De Hoek 4, het starten van een 

kleinschalige dagbesteding (legalisatie) 
(besluit is verzonden op 27 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, afde-
ling 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 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 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 

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

worden doorgegeven. U kunt daartegen 
geen bezwaren indienen. Voor informatie 
kunt u bellen met de afdeling vergunnin-
gen via (0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Rinsumageast
• Wierewei 30, het deels wijzigen van de 

stalindeling.

(*) 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.

Op donderdag 10 november, vanaf 16.00 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 

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

Meer info via www.offalkalinder.nl

GGD Fryslân opent op dinsdag 1 november een tijdelijke pop-up vaccinatieloca-
tie in Feanwâlden. De pop-up bevindt zich in De Ferbining, Stasjonswei 2.  
U bent welkom voor een herhaalprik tegen corona tussen 11.00 - 18.00 uur. E 
en afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u 
past. Houd er wel rekening mee dat u misschien moet wachten.

Iedereen van 12 jaar of ouder met een afgeronde basisserie tegen corona kan 
een herhaalprik met het vernieuwde coronavaccin krijgen. Dit kan vanaf drie 
maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. De vaccinatie is gratis,  
u hoeft alleen een geldig identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen.  
Er wordt geprikt met een mRNA-vaccin.

Ook bent u van harte welkom als u nog vragen heeft over het coronavirus en het 
vaccin. De arts beantwoordt graag uw vragen. Naast dinsdag 1 november kunt 
u ook op 15 en 29 november en 13 december op deze locatie terecht voor een 
prik of advies. Kijkt u voor de openingstijden en andere pop-up locaties op  
www.ggdfryslan.nl/popup.

Niet voor prikken van de basisserie
Op onze pop-up locaties is het niet mogelijk om een eerste of tweede prik  
van de basisserie te krijgen. Hiervoor kunt u terecht op een van onze vaste  
vaccinatielocaties. Ga voor meer informatie naar onze website: 
www.ggdfryslan.nl/vaccineren.

 

Veel mensen zullen deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. In onze 
gemeente zijn veel inwoners als vrijwilliger actief, soms al vele jaren 
lang. Andere inwoners leveren een uitzonderlijke prestatie in hun 
werk of sportcarrière. Kent u zo iemand in onze gemeente? 
Misschien kunt u er voor zorgen dat diegene een lintje krijgt.

HOE VRAAGT U EEN LINTJE AAN?
Dat doet u door het indienen van een aanvraag bij de burgemeester. 
• Via de website www.lintjes.nl kunt u online een aanvraag indienen.
• U kunt via www.lintjes.nl een voorstelformulier downloaden.  

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u dan mailen naar:  
bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl.

• Neemt u voordat u een aanvraag doet contact op met het bestuurs- 
secretariaat van de gemeente Dantumadiel, Sija Boonstra: (0511) 42 61 28.

Informatie over koninklijke onderscheidingen en de aanvraagprocedure vindt u 
ook op www.lintjes.nl. Een aanvraag moet al ver voor de datum van uitreiking 
binnen zijn bij de gemeente. Dit heeft te maken met de procedure. Aanvragen 
worden ook bekeken door de provincie en gaan uiteindelijk naar de Kanselarij 
der Civiele Orden in Den Haag. 

TWEE SOORTEN GELEGENHEDEN
Er zijn twee soorten gelegenheden waarbij lintjes kunnen worden uitgereikt.  
De algemene gelegenheid en de bijzondere gelegenheid. De meeste lintjes 
worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen eind april. De lintjesregen 
wordt ook wel Algemene Gelegenheid genoemd. 

Een bijzondere gelegenheid is bijvoorbeeld een 
bijzonder jubileum van een vereniging.  Aanvragen 
voor de algemene gelegenheid moeten ongeveer 
een jaar van te voren bij de gemeente binnen zijn. 
Een aanvraag voor een bijzondere gelegenheid moet 
minimaal 7 maanden van te voren bij de gemeente 
binnen zijn.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?

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


