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evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-	Aldtsjerk, schoolland Van
Sminiaweg, dorpsfeest met
diverse activiteiten en livemuziek in een feesttent, do.
17.45-21.30 u., vr. 08.3002.00, za. 09.00-02.00 u.,
11 t/m 13 juni 2015
-	Burgum, weiland kruising
Gaestmabuorren-Langelaan,
plaatsen tent voor dagactiviteiten dressuurconcours met
afsluitend op za. feestavond
met livemuziek tot 01.00 u.,
30 april t/m 2 mei 2015
-	Eastermar, verenigingsgebouw
De Hege Stins, stamppotbuffet

horeca
voor het hele dorp,
18.00-22.00 u., 21 maart 2015
-	Gytsjerk, ijsbaanterrein
Riemersmastrjitte, Nacht fan
Trynwâlden (Lentefeest) in
feesttent met livemuziek,
20.00-02.00 u., 28 maart 2015
-	Jistrum, achter de sporthal,
dorpsfeest met diverse activiteiten en live muziek in een
feesttent, do. 19.30-24.00 u.,
vr. 08.45-02.00 u., za. 08.1502.00 u., zo. 14.00-17.00 u.,
18 t/m 21 juni 2015
-	Noardburgum, schuur Zevenhuisterweg 96a, besloten verjaardagsfeest met livemuziek,
20.30-01.30 u., 18 april 2015
-	Oentsjerk, sporthal ‘De Hege
Wâlden’ afsluiting zaalseizoen
korfbal met live muziek,

21.00-00.30 u., kantine open
tot 01.00 u., 7 maart 2015
-	Oentsjerk, sportcomplex
Kaetsjemuoilan, familiedag
met toernooi, barbecue en live
muziek, 14.00-23.00 u.,
16 mei 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn
de volgende vergunningen
verleend:
-	Burgum, terrein T.V. De Leechkamp, reünie voor (oud) leden
tennisvereniging met activiteiten en muziek, 16.00-00.30 u.,
28 maart 2015
-	Hurdegaryp, MFC It Maskelyn,
LAN-party voor jongeren, 27
februari 2015 vanaf 18.00 u.

t/m 1 maart 2015 om 18.00 u.
-	Noardburgum, weiland aan de
Oostersingel/Kûkhernewei 44,
autocrosswedstrijd met livemuziek in tent na wedstrijd,
10.00-24.00 u., 6 juni 2015.
Gedurende de autocrosswedstrijd geldt een parkeerverbod
en wegsleepregeling op een
gedeelte van de Kûkhernewei
-	Oentsjerk, terrein PSV
Trynwâlden, terrein Staatsbosbeheer en de menpaden in de
Trynwâlden, samengestelde
menwedstrijd met hindernissen, 09.00-18.00 u. 9 mei 2015
-	Ryptsjerk, kantine v.v.
Ryptsjerk, besloten feest met
DJ, 17.00-24.00 u., 7 maart
2015.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
1579987	Burgum Dukatewei 4 Nieuwbouw
bedrijfshal autobedrijf
1643565	Burgum Schoolstraat 13 wijzigen
entree en voorgevel (reclame plaatsen)
1633666	Eastermar Snakkerbuorren 16 vergroten woning met dakopbouw
1614257	Garyp Ielke Boonstraloane 44 nieuwbouw schuur
1650593	Hurdegaryp Rijksstraatweg 94
Snoeien/verzorgen boom

AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende aanvraag Drank- en Horecawet
en Exploitatievergunning openbare
inrichting binnengekomen:
-	Eastermar, Torenlaan 12-14,
verenigingsgebouw De Hege
Stins van de Protestantse
Gemeente Eastermar.

Informatieavond ontwikkelingen Centrale As - Sumar
Datum: woensdag 4 maart 2015
Tijdstip: 	inloop tussen 17.00 en
21.00 uur
Locatie:	Dorpshuis De Kamp,
Sumar (Knilles
Wytseswei 15, Sumar)

1650669	Hurdegaryp Wester-omwei 73 A
Aanvraag kappen bomen
1650557	Mûnein Kaetsjemuoi-wei 9 kappen
van een boom
1550247	Ryptsjerk Binnendijk 73 tijdelijke
vrijstelling
bestemmingsplan winkel/showroom
1568765	Suwâld Louwsmarwei 3 aanleggen
van een uitrit
1572201	Suwâld De Warren 5 aanleggen
extra uitrit
1648273 Tytsjerk Reidfjild 4 kappen van een eik

Download nu

B. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
1624674	Burgum Markt 40-01 brandveilig gebruik
woongebouw

de handige afvalapp

De app kan gratis gedownload worden via www.omrin.nl.

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het electronische Gemeenteblad.
Voor nadere info over de vermelde aanvragen/besluiten en de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.
Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

“Informeel, rechtstreeks contact
met de burgers, dat vinden wij
belangrijk,” zegt WOZ- taxateur/
coördinator Kees Rauwerda.
“Niet alleen de gemeente, maar ook
de belastingdienst en het waterschap baseren hun belastingen en
heffingen op de WOZ-waarde. Ook
wij hebben alle belang bij een
juiste waardebepaling”.

Juridische bureaus zorgen
voor onnodige kosten
WOZ staat voor Waardering
Onroerende Zaken. Er bestaan
juridische bureaus die reclame
maken met het feit dat ze gratis
voor burgers bezwaar maken. “Dat
jaagt een gemeente onnodig op
kosten”, zegt Rauwerda. “Bezwaar
maken is voor burgers altijd gratis,
en bovendien heel eenvoudig. Als

een juridisch bureau een dergelijke
procedure aanspant, draait de
gemeente voor de hoge proceskosten op bij een gegrond verklaard
bezwaar.” Dit gaat dan vaak om
een wettelijk verplichte vergoeding
van meer dan 700,00 per bezwaar.

deerd binnen tien werkdagen
terug. Is het bezwaar op basis van
de argumenten gegrond, dan
kunnen wij dit direct bevestigen
en direct de WOZ-waarde in het
systeem veranderen.”

Zelf gemakkelijk
bezwaar maken

“Komen we er in een persoonlijk
gesprek niet uit, dan vragen wij
om alsnog officieel bezwaar te
maken. Op www.t-diel.nl is daar
een formulier voor te vinden,
maar men mag ook een brief
schrijven waarop de argumenten
worden genoemd. Het eerder
ingevulde contactformulier wordt
dan gezien als een voorlopig
bezwaarschrift, zodat men niet te
laat is voor de procedure. Het is
dus echt niet nodig om een
juridisch bureau in te schakelen.
Komt u er niet uit, de gemeente is
altijd bereid om u te helpen.
Vaak is een belletje al voldoende”.

Deze onnodige uitgave van
gemeenschapsgeld kan voorkomen worden. Zo voegt de gemeente Tytsjerksteradiel een contactformulier toe aan de aanslag,
waarmee mensen gemakkelijk
kenbaar kunnen maken dat ze
bezwaar hebben. Als men vindt
dat de woning te hoog is ingeschat
– bijvoorbeeld omdat er recent
iets werd afgebroken of door
achterstallig onderhoud - kan via
het contactformulier een gesprek
worden aangevraagd. “De
gemeente belt of e-mailt gegaran-

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Oneens met de WOZ-beschikking? Vaak is een belletje genoeg
Eind februari ontvangen
inwoners van de gemeente
Tytsjerksteradiel de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hierop is
ook de WOZ-beschikking
vermeld. Burgers kunnen op
eenvoudige wijze bezwaar
maken wanneer ze het oneens
zijn met de beschikking.

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

Officieel bezwaar

Weer vele vacatures voor trainees:
5 maart ‘Moetsje en Groetsje!’
‘Moetsje en Groetsje!’ heet de
informele bijeenkomst die
donderdag 5 maart gehouden
wordt van 19.00 tot 21.00 uur
in het provinciehuis in
Leeuwarden. Mbo’ers (niveau
3,4), hbo’ers en wo’ers die
hun diploma haalden na 1
januari 2011 hebben kans
aangenomen te worden als
trainee. Het banenevenement
‘Moetsje en Groetsje!’ is een
mooie gelegenheid voor
jongeren zich te oriënteren
op de vrijkomende vacatures.
Zesentachtig werkgevers hebben
samen honderd vacatures
beschikbaar, dit zijn gesubsidieerde banen. Ongeveer de helft
van het salaris voor deze functies
wordt namelijk betaald via de
provinciale subsidieregeling
Talint foar Fryslân II. “De trainees
krijgen een contract van minimaal
een jaar en 32 uur per week. In de
contractperiode wordt tevens
minimaal honderd uur besteed
aan training of scholing,” vertelt
traineeprojectleider Tineke Hoekstra.

Grote belangstelling
De belangstelling van werkgevers
voor de banen is groot. “Op de
eerste dag van inschrijving
kwamen zoveel aanmeldingen dat
er geloot moest worden”, aldus
Tineke Hoekstra.

Bekijk de vacatures
Afgestudeerden die als trainee
willen gaan werken en het
banenevenement komen bezoeken, kunnen de vacatures bekijken
op www.fryslan.frl/talint. De
eerste vacatures worden deze
week vermeld. De komende weken
komen er meer bij.

Aanmelden niet nodig
Belangstellenden voor het
evenement ‘Moetsje en Groetsje!’
hoeven zich niet aan te melden. Ze
kunnen zo binnenlopen en op
informele wijze kennis maken met
werkgevers en hun vacatures. De
bedrijven en organisaties hebben
hun eigen wervingsprocedures.
Informatie daarover is verkrijgbaar via de eigen website en/of via
www.werkeninfriesland.nl.

