
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  14 december 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
• Suder Stasjonsstrjitte 25, het plaatsen 

van een schutting (aanvraag is 
ontvangen op 30 november 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Wilt u reageren op de vergunning die de 
gemeente van plan is te verlenen?
De vergunning die de gemeente van 
plan is te verlenen is vastgelegd in het 
ontwerpbesluit. U kunt tot 6 weken na 
het verzenden van het ontwerpbesluit 
mondeling of schriftelijk reageren op het 
ontwerpbesluit. Dit heet “het indienen 
van een zienswijze”. In deze periode kunt 
u ook de documenten met informatie 
over het ontwerpbesluit in het gemeen-
tehuis bekijken (op afspraak).  
De gemeente bekijkt alle reacties bij het 
nemen van een definitief besluit. Wan-
neer u niet reageert op het ontwerpbe-
sluit, kunt u later ook niet reageren op 
het definitieve besluit.

Geweigerde omgevingsvergunning
De gemeente heeft een aanvraag omge-
vingsvergunning geweigerd.
Het betreft de aanvraag:
n Sibrandahûs
• Burdaarderstrjitwei 14, het bouwen 

van een tuinhuis (brief weigering is 
verstuurd op 5 december 2022).

De weigering ligt vanaf donderdag  
15 december 2022 6 weken op het 
gemeentehuis ter inzage (op afspraak). 
Indien u het niet eens bent met deze 
weigering kunt u binnen deze termijn 
een bezwaarschrift indienen.

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Damwâld
• Wyger Martensstrjitte 53,  het 

verbouwen van de woning (besluit is 
verzonden op 5 december 2022).

n Driezum
• Eastwâld 10, het bouwen van een 

overkapping (besluit is verzonden op  
6 december 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  
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 voor-
ziening een bedrag aan de rechtbank 
betalen.

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

Verleende evenementenvergunning
n De Westereen
• In de manege It Bytling, Lange Reed 

14, het organiseren van het evenement 
‘Qmusic Fout’ op 26 december 2022 
van 21.00 uur tot 01.00 uur

n Feanwâlden
• op de Koemarkt, het organiseren van 

Krystborrel 2022 op 17 december van 
16.00 tot 23.00 uur (besluit is verzonden 
op 8 december 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

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.

(*) 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 
vergunning. Dit heet bezwaar maken. 
U kunt bezwaar maken als de vergun-
ning 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 gemeentehuis de website 
van de gemeente. Voor informatie over 
het bekijken van de documenten of 
andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan 
via (0519) 29 88 88.

RAADSVERGADERING
dinsdag 20 december 20.00 uur 

Let op! Start van de vergadering is 20.00 uur. U bent van harte welkom om de 
vergaderingen in het gemeentehuis bij te wonen.

De volgende punten staan op de agenda: 
• Vaststellen wijziging verordening fractievergoeding en begrotingswijziging
• RV Aanschaf nieuwe verkiezingsborden gemeente Dantumadiel
• Vaststellen belastingverordeningen 2023
• RV Camerabewaking onderwijshuisvesting Dantumadiel
• RV Huisvestingsprogramma Onderwijshuisvesting Dantumadiel 2023
• Plan van aanpak energiearmoede Dantumadiel
• Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023
• Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ en WI 2023

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

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

Meer info via www.offalkalinder.nl

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

Op donderdag 22 december, 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 

ÔFFALapp

www.offalkalinder.nl

DYN                 ÔFFALKALINDERDIGITALE

De ôffalkalinder wurdt net mear op papier 
ferstjoerd! Download daarom de digitale 
afvalkalender via de website of download 
de app. Heeft u hulp nodig? Neem contact 
met ons op. Wij printen de afvalkalender 
voor u uit!
Wannear moat de kontener by de dyk?  
Ontvang een handige reminder voor het 
ophaalmoment in de app of zet de data in 
je digitale agenda. 
Wêr kin it ôffal hinnebrocht wurde?  
Bekijk alle locaties waar u afval naar toe  
kunt brengen op de kaart en gebruik de 
afvalscheidingswijzer. 
Wat wolle jo noch mear witte?  
Bekijk allerlei relevante informatie over de  
verschillende afvalstromen.
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De burgemeester van de gemeente Dantumadiel, overwegende dat overlast 
dient te worden voorkomen en bestreden; gelet op artikel - 2.73a Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) Dantumadiel; gelet op de ontvangen melding 
en de beoordeling daarvan; besluit de volgende locatiebenaming binnen de 
gemeente Dantumadiel te wijzigen van Mûnewei 35 naar weiland AKW00O590 
Mûnewei als plaats, waar op 31 december 2022 met carbid mag worden 
geschoten:

De Falom Weiland AKW00O590 Mûnewei

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 
bekend is gemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de 
indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaar-
schrift dient te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Dantuma-
diel, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen 
via de gemeentelijke website.

WIJZIGING AANWIJSBESLUIT 
CARBIDSCHIETEN 31 DECEMBER 2022 2023

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES VOOR 
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES IN 2023 

Onderstaande subsidieregelingen zijn van toepassing op subsidieaanvragen 
voor het jaar 2023 (en de daarop volgende):
• Keunst en Kultuer
• Welzijn 
• Evenementen
• It is oan jo

De regelingen en bijbehorende aanvraagformulieren staan op de website van 
de gemeente: www.dantumadiel.frl/subsidies-en-fondsen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? 
U kunt contact opnemen met de gemeente via (0519) 29 88 88 of via de mail: 
subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl.

GOEDE ZORG EN TOCH MINDER BETALEN?

Past je ziektekostenverzekering nog bij je? En betaal je niet onnodig te veel?
Doe de check en kijk of je kunt besparen. De gemeente heeft voor inwoners 
met een laag inkomen een speciale zorgverzekering afgesloten, de AV-Frieso 
(kijk op www.dantumadiel.frl/av-frieso). Je kunt tot het einde van het jaar over-
stappen op een andere verzekering. Lijkt het je lastig? Maak dan gratis een 
afspraak met een minimacoach van de gemeente om je te helpen. 

Andere besparingen
De coaches kunnen je ook helpen bij andere geldzaken. Zij gebruiken de Voor-
zieningenWijzer, waarin alle regelingen en voorzieningen van jouw gemeente 
staan. Maar ook bijvoorbeeld landelijke toeslagen die je kunt krijgen. Gemid-
deld bespaart iemand na de check netto zo’n €500,- per jaar.

Meer weten?
Wil je meer weten of een afspraak maken? Bel dan met het Klanten Contact 
Centrum, telefoon (0519) 29 88 88, optie 1. Dat kan van ma t/m do van 8.30-
16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. Of kijk op datgeldtvoormij.nl.  

 

De burgemeester van de gemeente Dantumadiel, overwegende dat overlast 
dient te worden voorkomen en bestreden; gelet op artikel - 2.73a Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) Dantumadiel; gelet op de ontvangen melding en 
de beoordeling daarvan; besluit de volgende locatie binnen de gemeente 
Dantumadiel in te trekken als plaats, waar op 31 december 2022 met carbid 
mag worden geschoten:

De Westereen Boskwei 28

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 
bekend is gemaakt hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de 
indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Het bezwaar-
schrift dient te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Dantuma-
diel, Postbus 13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen 
via de gemeentelijke website.

INTREKKEN AANWIJSBESLUIT 
CARBIDSCHIETEN 31 DECEMBER 2022 2023


