
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.

Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  21 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 Damwâld
• Conradi-Veenlandstrjitte 4, het 

vervangen van de reclamezuil voor een 
ledscherm (aanvraag is ontvangen op 
6 december 2022).

n Wâlterswâld
• Broekloane 15, het plaatsen van 

zonnepanelen (aanvraag is ontvangen 
op 7 december 2022).

• aan de Blaulânsreed en aan de 
Sânharst, het kappen van twee 
elzensingels (aanvraag is ontvangen op 
7 december 2022).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
De beslistermijn van de navolgende 
aanvraag (uitgebreide) omgevingsver-
gunning wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken.
Het betreft de aanvraag/aanvragen:
n De Westereen
• aan de Foarstrjitte en de Ferlinge 

Stasjonsstrjitte, het realiseren 
van vijftien appartementen, een 
gemeenschapsruimte en twee 
winkelunits (brief verlenging is 
verzonden op 15 december 2022).

n Driezum en Wâlterswâld
• bij de invalswegen rondom de dorpen 

Driezum en Wâlterswâld, het plaatsen 
van borden (brief verlenging is 
verzonden op 13 december 2022).

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Broeksterwâld
• Kavelwei 14, het wijzigen van de 

voorgevel (besluit is verzonden op  
9 december 2022).

n De Westereen
• sluis nabij Boppewei 2, het realiseren 

van een drijvende steiger en twee vaste 
steigers (besluit is verzonden op  
12 december 2022).

• De Balstien 26, het verbouwen van de 
woning (besluit is verzonden op  
12 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 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 agenda 
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
• Miedloane 20, het verplaatsen van de 

mestopslag.

Melding gesloten 
bodemenergiesystemen
n De Westereen
• Ferbiningspaad 1 a, het installeren van 

een gesloten bodemenergiesysteem.

(*) 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 

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.

De Sint en zijn Pieten zijn weer naar Spanje. Ze werden 
dit jaar weer gastvrij ontvangen door de inwoners van de 
dorpen. We verwachten ze volgend jaar weer hoopvol te 
mogen begroeten. Momenteel staan we op de drempel 
voor kerst en oud en nieuw. Deze periode staat vooral te 
boek als gezellige familiedagen. Ik ben deze maand ook 
al weer vijf jaar burgemeester van deze gemeente met 
haar elf prachtige dorpen. Ieder dorp heeft een eigen 
DNA en kleur. Maar samen vormen we in verbondenheid 
al verschillende eeuwen Dantumadiel. 

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren ben ik dankbaar dat de feestdagen over 
algemeen goed verlopen. De sfeer is vaak gemoedelijk. In veel dorpen wordt het 
jaar afgesloten met carbidschieten. En begonnen met een biertje en vuurwerk. 
Gezellig, in saamhorigheid, het nieuwe jaar in.

Ik kijk met name met een goed gevoel terug op de laatste twee jaarwisselingen. 
Ondanks de nodige beperkingen in het ontmoeten en een vuurwerkverbod, verliep 
het in onze gemeente rustig. Namens het hele college, de hulpdiensten en onze 
buitendienst wil ik daarvoor een compliment geven aan onze jeugd en alle andere 
inwoners. De inwoners van Dantumadiel hebben laten zien wie ze zijn en waar ze 
voor staan. Daar ben ik als burgemeester trots op.

Dit jaar kunnen we elkaar wel weer fysiek ontmoeten. Maak hier gebruik van. In 
Damwâld staat weer traditioneel de grote feesttent. En in een aantal dorpen is het 
dorpshuis in de vroege morgen van 1 januari gastvrij open. 

Ik wens u veel gezelligheid toe en dat we het jaar 2022 op een waardige manier 
mogen afsluiten. Ook dit jaar zal ik een bezoek brengen aan de carbidploegen  
in de dorpen. Dat is voor mij ieder jaar weer een hoogtepunt. Ik roep u op om  
het nieuwe jaar positief in te inluiden. Doe voorzichtig, let op elkaar en pas op  
de omgeving. Laten we er ook dit jaar iets moois van maken, zonder letsel en 
vernielingen. 

Ik wens u alvast een gelukkig, voorspoedig en bovenal een gezond 2023!

Klaas Agricola
Burgemeester

COMPLIMENT



  

Eerder was dat 1 oktober 2022, maar de Omgevingswet is een half jaar 
uitgesteld.
Veel plannen kunnen ook via een omgevingsvergunning* worden afgehandeld, 
daarvoor verandert eigenlijk niets. Onderstaande aandachtspunten gelden voor  
bestemmingsplannen,wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.
• Door de Omgevingswet* die waarschijnlijk per 1 juli 2023 ingaat, moeten 

gemeenten vanaf 1 juli werken met het omgevingsplan* in plaats van 
bestemmingsplannen*.

• Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er vanaf  
1 maart 2023 geen bestemmingsplannen meer in behandeling kunnen 
worden genomen.

• Wilt u nog wel in aanmerking komen voor een bestemmingsplan, lever dan in 
ieder geval voor 1 maart uw plan, het aanvraagformulier en de noodzakelijke 
onderzoeken compleet in.

• Wij doen dan ons uiterste best om het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk  
30 juni 2023 ter inzage te leggen. Dan hoeft het bestemmingsplan namelijk niet 
te worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Dat is in uw voordeel, want het 
ombouwen kost tijd. Hoeveel tijd, dat weten gemeenten op dit moment helaas 
nog niet. Er is nog veel onzeker.

• Ook als u voldoet aan bovenstaande punten, kunnen we helaas niet garanderen 
dat het nog met een bestemmingsplan lukt. Wat zeker helpt is: 
- uw plan is niet heel complex*; 
- u heeft al een positieve beoordeling van de gemeente ontvangen.

Heeft u vragen over uw situatie?
Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar of vraag naar een aanspreekpunt
bestemmingsplanstop; tijdens werkuren te bereiken via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

LET OP: PER 1 MAART MOET DE GEMEENTE TOEWERKEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN 
              NAAR OMGEVINGSPLAN! 

OMGEVINGSWET... 
bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. 

BESTEMMINGSPLAN is een... 
plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen.

OMGEVINGSPLAN is een... 
plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met 
algemenere regels voor de fysieke leefomgeving.

OMGEVINGSVERGUNNING is een... 
gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen.

COMPLEXE 
ONTWIKKELING... 
als uw plan een 
behoorlijke impact heeft
op mens, milieu, gebied 
of als het om een 
bijzondere situatie gaat.

MEER WETEN OVER DE OMGEVINGSWET? 
Kijk op www.dantumadiel.frl/omgevingswet

*
*
*

*
*
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HET ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘ADOLARSTRJITTE 
TE WÂLTERSWÂLD’ TER INZAGE 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel  maken bekend dat 
vanaf 21 december 2022 tot en met 2 februari 2023, het ontwerpwijzigingsplan 
‘Adolarstrjitte te Wâlterswâld’ voor zienswijzen ter inzage ligt. Het plan voorziet in 
de juridisch planologische regeling voor de bouw van 10 woningen.  

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.WPAdolarstrjitte-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 2 februari 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. 

 
AFVALINZAMELING RONDOM 
DE FEESTDAGEN

We hebben alle informatie over de afvalinzameling rondom de 
feestdagen voor u op een rijtje gezet.

Digitale afvalkalender
Dit jaar heeft de gemeente een digitale afvalkalender gelanceerd. Download 
de digitale afvalkalender via de website of download de app. Alle nieuwe 
inzameldata voor 2023 staan er in. Ook de data van de oud papier acties. 
• Website: www.offalkalinder.nl
• Appstore / playstore: ôffalapp
De papieren afvalkalender wordt niet meer standaard verstuurd. Heeft u hulp 
nodig of beschikt u niet over digitale middelen, dan sturen wij u graag een 
geprinte versie toe. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0519) 
29 88 88. 

Wijziging afvalinzameling
In verband met de kerstdagen wordt in de week van maandag 19 tot en met 
vrijdag 23 december de groene container (biobak) niet geleegd. U kunt uw 
groene container weer aanbieden in week 1 van 2023 (van 2 tot en met 6 
januari). 

De grijze container wordt in plaats van maandag 26 december (Tweede kerst-
dag) geleegd op zaterdag 24 december.

Afsluiten verzamelcontainers
Verzamelcontainers voor textiel en restafval worden tijdens de jaarwisse-
ling verwijderd of afgesloten. Maandag 2 januari worden de containers weer 
teruggeplaatst en/of geopend.
   
Kerstbomeninzameling 2023
Op zaterdag 7 januari, tussen 10.00 - 12.00 uur kunt u uw kerstboom inleveren 
bij het verzamelpunt in de buurt. Vele plaatselijke belangen werken weer mee 
aan de kerstbomenactie. Ook de jeugd kan zich hiervoor inzetten, zo kunnen 
ze waardebonnen en een lootjes verdienen. De inzamellocaties worden eind 
dit jaar bekend gemaakt via de website en gemeentepagina. 

Bent u niet in de gelegenheid om de kerstboom naar de inzamelplek te 
brengen? 
Dan kunt u de kerstboom ook naar de milieustraat brengen. Ook kan de 
kerstboom (eventueel door te verkleinen) in de GFT container. 

i

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


