
Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel  11 januari 2023

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 Feanwâlden
• nabij Bûtefjild 24, het aanleggen van 

laadpunten voor elektrische sloepen 
op de bestaande steigers (aanvraag is 
ontvangen op 4 januari 2023).

Aanvraag inzien of reageren? Zie (*)

Definitief besluit omgevingsvergunning 
reguliere procedure
De gemeente heeft een omgevingsver-
gunning verleend. De gemeente geeft 
hiermee toestemming voor:
n Wâlterswâld
• Broekloane 15, het plaatsen van 

zonnepanelen (besluit is verzonden op 
30 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 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 wel-
standscommissie. Meer informatie en de 
agenda is te vinden op www.dantuma-
diel.frl.

Verkeersbesluit gehandicapten 
parkeerplaats
n Feanwâlden
• nabij Tjipke Postmastrjitte 

83, het vergunnen van een 
gehandicaptenparkeerplaats (besluit is 
verzonden op 9 januari 2023).

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Zie (**)

Ontvangen aanvraag 
evenementenvergunning
n Damwâld
• parkeerplaats nabij Badhúswei  

31 a, het organiseren van Lunapark 
(kinderkermis) van 12 april t/m 15 april 
2023 (aanvraag is ontvangen op  
27 december 2022).

n Rinsumageast
• perceel ten westen van Tjaerdawei 4, 

het organiseren van Hûnewipperrock 
op 24 tot en met 27 augustus 2023 
(aanvraag is ontvangen op  
29 december 2022).

Aanvraag inzien of reageren? 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.

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

(*) 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.

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

Op donderdag 19 januari 2023, 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 

Nieuwjaarsmorgen omstreeks 9 uur ging de tele-
foon bij mijn ouders. Tante Trees belde, helemaal 
overstuur: “Knilles ligt in het ziekenhuis”. 

U wilt het niet geloven, oudjaarsnacht was hij met 
de kleinkinderen van 18 en 20 jaar vuurwerk aan 
het af steken. Een stuk vuurwerk ging niet af. Hij 
probeerde het daarom opnieuw aan te steken. 
Stom natuurlijk, want het ging mis. “Vuurwerk 
maakt van oude mannen net kleine kinderen en ik 
zit met alle ellende” vertelde Trees. “Hij heeft nu 
zijn hand in het verband. Het herstel kan nog wel 
een poos duren, zei de dokter. Je hebt er letterlijk 
de handen vol aan. Nu moet ik alle konijnenhok-
ken schoon maken.”

Oom Knilles heeft geluk gehad dat er een EHBO’er in de buurt was. Door zijn 
kordate optreden is hem blijvend letsel bespaard gebleven. We zien in de prak-
tijk dat het aantal EHBO’ers afneemt terwijl deze mensen zo belangrijk zijn. Ze 
zijn nodig bij evenementen, zoals de jaarlijkse  Paardendagen, de Lodenhelrun, 
Lampex en de festivals voor eerste hulp. Hun belangrijkste taak is het verlenen 
van hulp bij ongevallen, in afwachting van professionele hulp. Of het adequaat 
handelen in acute situaties met (levensbedreigende) verwondingen, zoals bij 
oom Knilles.

Als je een EHBO cursus volgt geeft je dat een stuk zelfvertrouwen. Je leert 
omgaan met crisissituaties en kan thuis, op het werk of op straat levensreddend 
zijn. Kijk eens op www.ehbodantumadeel.nl/ voor informatie.

Pas goed op jezelf en je naasten!

Klaas Agricola
Burgemeester

EERSTE HULP OP DE LAATSTE DAG VAN HET JAAR

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

Meer info via www.offalkalinder.nl
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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

*
*
*

*
*


