
 

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  30 november 2022

R E C T I F I C A T I E

In de krant van 23 november 2022 ston-
den onderstaande aanvragen vermeld 
onder het kopje ‘Definitief besluit 
omgevingsvergunning reguliere pro-
cedure’. Dit was echter niet juist en had 
als volgt, onder ‘Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning’moeten worden 
gepubliceerd:

Ontvangen aanvraag omgevings-
vergunning
n Broeksterwâld
• Atewei 1, het realiseren van een 

paardenrijbak buiten zonder omheining 
met vier lichtmasten (aanvraag is 
ontvangen op 9 november 2022).

• Johannes Tabesstrjitte 33, het plaatsen 
van een antennemast (aanvraag is 
ontvangen op 11 november 2022).

n De Westereen
• Westein 26, het bouwen van een 

carport (aanvraag is ontvangen op  
10 november 2022).

n Feanwâlden
• Anthony Fokkerloane 28, het realiseren 

van een aanbouw (aanvraag is 
ontvangen op 14 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 Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 53, het 

verbouwen van de woning (aanvraag is 
ontvangen op 16 november 2022).

n De Westereen
• De Balstien 26, het verbouwen van 

de woning (aanvraag is ontvangen 18 
november 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

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

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

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.

 
VERHUUR PERCELEN WEILAND GELEGEN AAN DE 
KÛKHERNEWEI TE FEANWÂLDEN

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een 
bod te doen voor het gebruik van een aantal percelen weiland gelegen aan 
de Kûkhernewei te Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, 
sectie K, nummer 317, 409, 410, 411, 443, 445 en 472.

De grond zal op jaarbasis worden verhuurd
Het perceel heeft een grootte van totaal circa 6,2 hectare, zoals in het rood 
omlijnde is aangegeven op bijgaande luchtfoto. Gunning is in principe aan de 
hoogste bieder (onder voorbehoud van de hoogte van het bod). 

Opzegtermijn van 2 maanden
De verhuur is in eerste instantie voor 1 jaar met een tussentijds opzegtermijn 
van 2 maanden. De verhuur is bedoeld voor het weiden van kleinvee. 

Breng voor 31 december 2022 uw bod uit
Dit kan per e-mail aan t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, met vermelding van de 
Kûkhernewei en ook graag vermelden in de mail wat de plannen zijn op de 
betreffende percelen. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met mevr. T. Rijpma, via t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, 
of telefonisch via (0519) 29 88 88.

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

Meer info via www.offalkalinder.nl

 
ORANGE THE WORLD
Stop geweld tegen vrouwen

Wereldwijd wordt van 25 november tot en met 10 december 
aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Dit gebeurt 
door middel van de campagne ‘Orange the World’. Samen 
met andere gemeenten brengen we Veilig Thuis onder de 
aandacht. De organisatie waar iedereen terecht kan voor 
advies wanneer je zelf of in je omgeving te maken krijgt met 
huiselijk geweld.

Orange the World
In Nederland krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Gemiddeld 
wordt elke acht dagen in Nederland een vrouw vermoord door (ex)partnerge-
weld. Met de internationale campagne Orange the World wordt hier aandacht 
voor gevraagd. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang: voor een hoop-
volle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen. 

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt in Fryslân waar je terecht kan voor 
vragen over huiselijk geweld, partnergeweld, kinder- of ouderenmishandeling
 een vechtscheiding of seksueel geweld. Ook als je twijfelt kun je hier 24/7 
(anoniem) terecht. Veilig Thuis is er zowel voor omstanders als wanneer je 
zelf te maken hebt met huiselijk geweld. Veilig Thuis luistert naar je verhaal, 
je krijgt advies en samen kijken jullie wat je het beste verder helpt. 

Zit jij in een gewelddadige thuissituatie of ken je iemand in je omgeving 
die hiermee te maken heeft en wil je hierover advies? Neem dan contact 
op met het Veilig Thuis Friesland. Je kunt 24/7 gratis (en anoniem) bellen met 
(0800) 20 00 of (anoniem) chatten via www.veiligthuisfriesland.nl op werkdagen 
tussen 9.00-17.00. Bij direct gevaar bel 112.

Doe je mee? 
Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. 
Ook dit keer zijn in veel gemeenten ook mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking, samen met een andere vrijwilliger, als vrijwilliger actief op een 
stembureau. Ook in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt gevraagd om te zorgen voor een samen-
leving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze 
gemeenten er vorm aan geven. Mensen die al aangemeld zijn als vrijwilliger voor 
een stembureau of dit nog willen doen én dit graag met iemand anders willen 
doen, kunnen zich aanmelden via www.prokkel.nl.

We zoeken voor beide gemeentes nog één duo, dus wees er snel bij.

Vóór 10 december willen we graag weten wie er mee doet.

VRIJWILLIGERS STEMBUREAU GEZOCHT
met en zonder (licht) verstandelijke beperking



Op donderdag 8 december, 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 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel  maken bekend 
dat vanaf 30 november 2022 tot en met 11 januari 2023, het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Elzeloane 8 De Westereen’ voor zienswijzen ter inzage ligt. Het plan 
voorziet in de juridisch planologische regeling voor de bouw van een woning ter 
plaatse van een voormalige bedrijfslocatie. 

Het ontwerp-bestemmingsplan inzien
Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk.  
U kunt het bestemmingsplan bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl code: 
NL.IMRO.1891.BpWeElzeloane8-ON01. Als digitale inzage geen optie is, kunt 
u contact opnemen met het team Romte. Dan ontvangt u via e-mail of per post 
een kopie van het plan. U kunt team Romte bereiken via (0519) 29 88 88.

Wilt u reageren?
U kunt uw zienswijze tot en met 11 januari 2023 schriftelijk indienen bij de ge-
meenteraad, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Ook kunt u mondeling reageren. 
Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het team Romte. 

HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ELZELOANE 8 
DE WESTEREEN’ INZIEN 

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

 

Wat is mantelzorg? 
Mantelzorg kan jong en oud overko-
men en gaat over alle belangeloze hulp 
aan een hulpbehoevende door iemand 
uit zijn naaste omgeving. Ook minder 
intensieve hulp, de hulp aan huisgeno-
ten en de hulp aan instellingsbewoners 
zijn meegenomen. Bij zorgen kan het 
gaan over fysieke en praktische hulp die 
u biedt, maar ook over de zorgen die u 
heeft en wat het met u doet. Mantelzorg 
is hulp die verder gaat dan de zoge-
noemde ‘gebruikelijke hulp’ (definitie 
van het SCP). Al deze mantelzorgers 
wil de gemeente Dantumadiel graag zo 
goed mogelijk ondersteunen. 

Ook jonge mantelzorgers (jongeren tot 
25 jaar die opgroeien met zorg voor 
een naaste) kunnen zich aanmelden en 
de cadeaukaart aanvragen. Kent u een 
jonge mantelzorger? Stel hem of haar 
dan op de hoogte van deze meldactie 
en attentie.

Meldactie voor jonge mantelzorgers 
Als jonge mantelzorger sta jij klaar voor 
een ander, en ben je er voor diegene. 
Dat vind je misschien heel gewoon, 
maar dat zegt nog niet dat je het er altijd 
gemakkelijk mee hebt. Ter waardering 
voor je inzet geeft de gemeente jaarlijks 

een presentje aan jonge mantelzorgers 
die aangemeld zijn bij Fawaka. Dit 
noemen we de mantelzorgwaardering.  

Waarom aanmelden? 
Als u bij het Steunpunt Mantelzorg 
bekend bent, kunnen wij beter met u in 
contact blijven over wat u in de zorgsitu-
atie nodig heeft. 

Wilt u zich aanmelden? 
Woont u in de gemeente Dantumadiel 
en bent u een mantelzorger die lang-
durig of intensief zorgt voor iemand in 
uw naaste omgeving? Dan kunt u zich 
aanmelden via het aanmeldformulier. Dit 
formulier kunt u aanvragen bij het Steun-
punt Mantelzorg van stichting Welzijn 
het Bolwerk, 0519-292223 of via info@
het-bolwerk.eu (onder vermelding van 
‘Meldactie mantelzorg’). 

Het aanmeldformulier is ook te vinden 
op www.dantumadiel.frl (bij ‘Nieuws-
overzicht’). U kunt dit printen, invullen en 
opsturen naar:
Welzijn het Bolwerk - Fawaka
Postbus 93
9100 AB Dokkum
U kunt het formulier ook mailen (onder 
vermelding van ‘Meldactie mantelzorg’) 
naar: info@het-bolwerk.eu.

AANMELDACTIE MANTELZORGERS VAN START

De gemeente Dantumadiel waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers 
zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aan-
vulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn 
niet allemaal in beeld. Daarom kunnen mantelzorgers zich ook dit jaar weer aanmel-
den bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn het Bolwerk. Mantelzorgers die zich 
nog niet eerder hebben aangemeld en dit voor 1 februari 2023 doen ontvangen 
uiterlijk eind februari een cadeaubon van € 20,-.

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch 
een cadeaubon. Opnieuw aanmelden is niet nodig. 

30 november 2022


