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evenementen

RIED 26 MAART 2015

AANVRAGEN

Tongersdei 26 maart 2015 begjint om 19.30
oere de ried. Foar mear ynformaasje oer de
stikken of de mooglikheid om yn te sprekken,
sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei de griffy
0511 - 460 508.

Uitzending talkshow gemeenteraad
Via: RTV Kanaal 30 televisie of rtvkanaal30.nl.
Thema’s: o.a. kunstgras, 4 meiherdenking, decentralisaties in de zorg.
Data: 26 maart (18.30 uur), 27 maart (19.00 uur) en 29 maart (11.00 uur).

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
1676915 Burgum, Tichelkamp 35, kappen boom
1669671 Eastermar, Elte Martens Beimastr 2, kappen populieren
1701839 Eastermar, naast Sumarderwei 1, kappen 6 elzen
1686723 Garyp, Tsjerkepaed 14, kappen bomen
1407145 Hurdegaryp, Falkejacht 7, Plaatsen Dakkapel
1653735 	Mûnein, Dokter Kijlstraweg 40, Aanbouw aan achterzijde
van de woning

Gewijzigde openingstijden rond Pasen
Goede vrijdag (vrijdag 3 april 2015)
Gemeentehuis gesloten, maar de grofvuillocatie en
het composteerterrein zijn wel normaal geopend.
Tweede paasdag (maandag 6 april)
Gemeentehuis, grofvuillocatie en het composteerterrein gesloten.

Ex-inbreker vertelt..
Kom naar de informatieavond
over inbraakpreventie
Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Dinsdag 31 maart vanaf 19.30 uur,
in De Pleats in Burgum.

Kijk voor meer informatie op
www.t-diel.nl

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-Burgum, fierljepterrein achter het
gemeentehuis, fierljepwedstrijden,
16 mei 2015: 14.30 en 19.00 u.,
4 juli 2015: 14.00 u.,
18 juli 2015: 14.30 en 19.00 u.,
28 en 29 juli 2015: 18.30 u.
-Burgum, gemeentelijke loswal
aan de Burgumerdaam, twee
feestavonden met live muziek in
een feesttent, 20.00-02.00 u.,
25 en 26 september 2015
-Gytsjerk, ijsbaanterrein Riemersmastrjitte, dorpsfeest met
kermis, livemuziek in feesttent,
braderie met livemuziek,
matinee, schoolspelen en demo’s,
do: 16.00-23.30 u., vr: 09.0002.00 u., za: 10.00-02.00 u.,
20 t/m 22 augustus 2015
-Hurdegaryp, Schalmeiplein,
vrijmarkt Koningsdag met
terrasje, muziek, draaimolentje
en glijbaanhelling,
10.00-15.00 u., 27 april 2015

-Hurdegaryp, sportpark
De Warren, familiedag v.v.
Hurdegaryp met lunch, sport,
spel en (live)muziek,
11.00-22.00 u., 16 mei 2015
-Jistrum, tuin Kooiweg 2a,
besloten feest i.v.m. 25 jarig
huwelijk met livemuziek,
20.00-01.00 u., 1 mei 2015
-Ryptsjerk, rondom de Einekoer,
festiviteiten Koningsdag met
barbecue, spelletjes en live
muziek, 14.00-21.00 u.,
27 april 2015
-Wyns, sportveldje naast school,
dorpsfeest met diverse activiteiten en livemuziek in een feesttent, 15 t/m 17 mei 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-Aldtsjerk, weiland Eysingapad,
Gigantenfestival met livemuziek
in een feesttent, 20.00-02.00 u.,
en vrijwilligersfeest,
17.00-21.30 u., 4 en 5 juli 2015
-Burgum, parkeerterrein Wester-

mar, reünie leden en oud-leden
T.V. De Leechkamp i.v.m. 40 jarig
bestaan met live muziek in een
feesttent, 16.00-02.00 u.,
28 maart 2015
-Burgum, clubhuis v.v. Bergum,
live muziek na afloop van de
wedstrijd, 16.00-21.00 u.,
29 maart 2015
-Burgum, publiekshal gemeentehuis, woonbeurs, 10.00-15.00 u.,
11 april 2015
-Burgum, Schoolstraat tot Glinstra
State, Tj. Geartsstrjitte en Lageweg
tot de Taperij, midzomermarkt,
10.00-17.00 u., 6 juni 2015.
Gedurende de midzomermarkt
zijn de Schoolstraat tot Glinstra
State, Tj. Geartsstrjitte en de
Lageweg tot de Taperij afgesloten
voor verkeer
-Garyp, parkeerterrein bij de
voetbalvelden, voorjaarskermis,
15.00-23.00 u., op 3 april tot
18.00 u. 1 t/m 4 april 2015
-Hurdegaryp, schalmei terrein,
kermis, 14.00-22.00 u.,
25 t/m 28 maart 2015.

bekendmakingen
Coördinatieregeling ontwerp besluiten
locatie Wynzerdyk 20 te Oentsjerk IMRO code NL.IMRO.0737.00BPVII-ow01
Ontwerp bestemmingsplan It Aventoer,
Wynzerdyk 20 te Oentsjerk
Het bestemmingsplan voorziet in een verplaatsing van
de bedrijfswoning en een uitbreiding van het aantal
woonzorgeenheden op de locatie Wynzerdyk 20 te
Oentsjerk.
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (ex. artikel
2.1 lid 1 sub a Wabo) heeft betrekking op de realisatie
van de bedrijfswoning en 8 woonzorgeenheden op het
perceel Wynzerdyk 20 te Oentsjerk.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen
indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college
van B en W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail
gemeente@t-diel.nl of mondeling (balie Bouwen
en Wenjen).
Terinzagelegging
Bovengenoemde plannen liggen van 26 maart 2015 tot
en met 6 mei 2015 ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code).
De besluiten worden met toepassing van
paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening gecoördineerd.

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

Ex-inbreker vertelt publiek hoe eenvoudig inbreken is

Er wordt steeds vaker ingebroken
in de regio. Het gros van de
inbrekers blijkt geen doorgewinterde crimineel, maar iemand die
‘snel geld nodig heeft’. Grasmaaiers, bosmaaiers, elektrische
heggenscharen, fietsen, aanhangwagens, buitenboordmotoren en
boten zijn gewild. Schuurtjes en
oudere huizen met grote tuinen
zijn favoriete doelwitten.

Veilige samenleving
“Een inbraak heeft een enorme

impact op slachtoffers”, zegt
Hendrik Snip, beleidsmedewerker
Integrale Veiligheid bij de samenwerkende gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Zijn
afdeling zet zich in voor het
behoud van een veilige samenleving. De gemeenteraden stelden
hier budget voor beschikbaar.
Hiervan worden onder andere de
informatieavonden georganiseerd.
De informatieavond in december in
Hurdegaryp en in maart in
Buitenpost waren een succes en
erg interessant, waardoor dit wordt
herhaald in Burgum.

Wat kan ik zelf doen?
Burgers kunnen zelf veel doen om
inbraken te voorkomen. Ze kunnen
preventieve maatregelen nemen,
en bij verdachte situaties tot actie
overgaan. ‘Bel 112, daar pak je
daders mee’, is een slogan van de
politie. Inbrekers worden niet
graag op heterdaad betrapt. “Zie je
iets verdachts? Noteer kentekens

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Gemeenten organiseren 31 maart informatieavond in Burgum
De gemeente Tytsjerksteradiel
en Achtkarspelen willen in
samenwerking met de politie
het aantal woninginbraken in
Noordoost-Friesland verminderen. Dat doen ze onder andere
door het organiseren van een
informatieavond op 31 maart in
De Pleats in Burgum. Een
ex-inbreker vertelt hier bijvoorbeeld hoe hij alle gelegenheid
kreeg zijn slag te slaan.

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

en bel. We komen liever voor niets
dan te laat”, zegt Sicco Veenstra,
groepschef bij de politie Burgum.
Goede sloten, tijdschakelaars op
verlichting en bewegingsmelders in
de tuin voorkomen eveneens
inbraken.

Uitnodiging
informatieavond
De informatieavond over inbraakpreventie is op dinsdag 31 maart
in De Pleats in Burgum. De
ex-inbreker vertelt zijn verhaal
daar tussen 19.30 uur en 21.30
uur, de toegang is gratis. Na afloop
van de informatieavond ontvangt
iedere bezoeker een tijdschakelaar.
Meld u aan voor de informatieavond via gemeente@t-diel.nl of
telefonisch via 14 0511. Vermeld in
de aanmelding met hoeveel
personen u komt, uw adres en
postcode. Aanmelden kan tot
uiterlijk 27 maart 2015.

Opening expositie Rauwerda-Westra
in gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Op vrijdag 20 maart 2015 opende
het bestuur van Stichting Rauwerda-Westra Fonds een expositie in
de hal van het gemeentehuis in
Burgum. De expositie laat het
leven en werk van de heer
Rauwerda-Westra zien. Ook is er
aandacht voor de doelstellingen
van de stichting die naar hem
vernoemd is. De expositie is
tijdens de reguliere openingstijden gratis te bekijken tot en met
20 juni 2015.

De Stichting RauwerdaWestra Fonds
Naar aanleiding van het testament
van de heer Pieter Edzo Rauwerda
is Stichting Rauwerda-Westra
Fonds opgericht. Er stond in
beschreven dat de heer Rauwerda
kapitaal beschikbaar wilde stellen
om minder vermogende jongeren
van te laten studeren (MBO, HBO
of WO). Deze jongeren moeten aan
een aantal voorwaarden voldoen.

De expositie
Pieter Edzo Rauwerda was arts in
Groningen en overleed in 2009.
Als arts nam de heer Rauwerda
een bijzondere positie in. Zo
verstrekte hij onder andere op
recept methadon aan drugsverslaafden. Hij deed dit tegen de
adviezen van toezichthoudende
instanties in, met verschillende
procedures en rechtszaken tot
gevolg. Aan de hand van foto’s,
verschillende documenten en
attributen zoals een dokterstas
wordt in vier vitrines het verhaal
van de heer Rauwerda en de
stichting vertelt.

