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In de afgelopen week is de
volgende aanvraag Exploitatievergunning openbare inrichting
binnengekomen:

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:

Konsept-aginda
-	Neiere regels jaan fan ynformaasje
út basisregistraasje
- Psy-Fi Festival
-	Previnsje- en hanthaveningsplan Drank & Horeca
en evaluaasje nije oardering D&H
- Contourennotitie Participatiewet
-	Fêststellen oardering Comissie bezwaarschriften
en klachten 8KTD 2015
- Beneamen lid Rekenkamercommissie
-	Ynstellen Klankboerdgroep Kanteling en Oerheidspartisipaasje
en beneamen leden

-	Ryptsjerk, Nieuwlandsweg 20,
theetuin.

Vergadering
Adviesraad Wmo
13 april 2015

De definitive aginda komt yn Actief fan nije wike. 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevings-vergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
1693575	Aldtsjerk, Van Sminiaweg 119, kappen bomen
1712843	Burgum, Florynwei 1A t/m 1L, plaatsen reclame
1683687	Burgum, Iikmounewei 63, wijzigen voorgevel
1705199	Burgum, Learloaijersstrjitte 13, aanvraag uitrit
1696373 Garyp, Eendrachtsweg 2, kappen boom
1697629 Gytsjerk, Singel 7, kappen boom
1693301	Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg 51,
kappen van een boom
1695869	Hurdegaryp, Falkejacht 5, kappen van een boom
1701583	Hurdegaryp, naast Ottemaweg 4,
tijdelijke Inrit Ottemaweg Hurdegaryp
1678863	Noardburgum, Zomerweg 75,
aanvraag gebruik terras tuinschuur
1646737 kavelinrichting thv Noardburgum
1513177	Oentsjerk, Hofwegen 8, verbouw woning en aanbouw garage
1700651	Ryptsjerk, Nieuwlandsweg 10, kappen van bomen
1695799	Sumar, Greate Buorren 45, verplaatsen uitrit
1716621	Sumar, It Hoarnleger 5, dakkapel plaatsen

Op maandag 13 april 2015 is er
weer een vergadering van de
Adviesraad Wmo. Deze openbare
vergadering start om 19:30 uur
en vindt plaats op het gemeentehuis in Burgum. Wilt u weten wat
er op de agenda staat? Kijk dan
op www.t-diel.nl.

Informatiebijeenkomst
Snel Internet voor
het buitengebied
Datum: dinsdag 21 april 2015
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie:	De Pleats (Schoolstraat
82, 9251 ED Burgum)
Kijk voor meer informatie op
www.t-diel.nl.

-	Eastermar, op de E.M. Beimastrjitte, Teye Tolstraat, kleine
Teye Tolstraat en Harstepaed,
straatfestival ‘Easterbarren’ met
muziek, dans, straattheater en
exposities, 14.00-23.00 u.,
29 augustus 2015. Gedurende
het straatfestival wordt de
E.M. Beimastrjitte, Harstepaed
en Teye Tolstraat afgesloten
voor het verkeer.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	Burgum, Ds. Talmasingel/Markt
ter hoogte van De Pleats, Slach
om ‘e Mar, prestatie/sponsorloop, met halve marathon, 11 km
en 6,5 km loop, wandeltocht
schoolkinderen en Lifestylefair
‘Oars’ (vanaf 11.00 u.),
08.30-16.00 u., 18 april 2015.
Start/finish Slach om ‘e Mar op
de Ds. Talmasingel. Lifestylefair

en overige activiteiten bij
Partycentrum De Pleats en
Schoolstraat/winkelcentrum.
De Ds. Talmasingel is gedurende
de activiteiten afgesloten
voor verkeer
-	Burgum, clubhuis vv Bergum,
mechanische muziek na de
wedstrijd, 17.30-21.30 u.,
4 april 2015
-	Burgum, loods Tiltrans, Mr. W.M.
Oppedijk van Veenweg 38,
personeelsfeest met live
muziek, 16.00-02.00 u.,
2 mei 2015
-	Eastermar, Komerk, parkeerterrein bij ijsbaan, jubileumfeest
100 jaar dorpsbelang Eastermar, 24 en 25 april 2015.
Op zaterdag tot 23.00 u.
live muziek op de Komerk
-	Jistrum, achtertuin Kooiweg 2a,
besloten feest i.v.m. 25 jarig
huwelijk met livemuziek,
20.00-01.00 u., 1 mei 2015;
-	Ryptsjerk, terrein van de
Vertakking, Handwerkfair/
tractor, bosbouwshow, 10.0017.00 u., 12 september 2015.

Wil jij graag studeren, maar hebben jij en je
ouders de financiële middelen er niet voor?
Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!
Stichting Rauwerda-Westra Fonds
Studiejaar 2015-2016
Hoe jij in aanmerking komt voor deze toelage?
Kijk dan op www.t-diel.nl
Hier vind je meer informatie en een inschrijfformulier.
Wees er snel bij, want je aanvraag moet vóór 1 mei binnen zijn.

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

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

Website
www.t-diel.nl

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Papierloos werken in de gemeenteraad
Per 1 april worden er in Tytsjerksteradiel geen pakketjes
raadsstukken meer geprint. Nieuwe digitale mogelijkheden en
milieu- en kostenbesparingen waren voor de gemeenteraad
aanleiding om over te stappen op digitaal werken.

App RaadDigitaal
Alle documenten worden gedeeld
via de app RaadDigitaal. En er
verandert meer. De raad benut de
nieuwe digitale mogelijkheden.
Papierloos werken wordt steeds
gemakkelijker. Met een app
kunnen vergaderstukken digitaal
bijvoorbeeld via een tablet
worden gelezen. Er kunnen
digitaal aantekeningen bij
worden gemaakt, en die kunnen
bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar partijgenoten.
“Het werkt heel handig”, zegt
griffier Sytze Dijkstra. “Je hebt
alle stukken altijd bij de hand en
nog mooi gesorteerd ook!”
Voordeel van de app die Tytsjerksteradiel gebruikt is dat hij kan
worden gedownload door
burgers. Dorpsbelangen, verenigingen en andere belanghebbenden ontvangen de stukken ook
via deze app. Onder de kopjes
‘Aankomende vergaderingen’ en

‘Laatste vergaderingen’ vindt men
vergaderdata, vergaderpunten en
beschikbare vergaderstukken.

Live raadsvergaderingen
bekijken
Er zijn meer veranderingen:
binnenkort worden de raadsvergaderingen live opgenomen en
uitgezonden met behulp van
streaming. Dat betekent dat
iedereen thuis via internet de
vergadering kan volgen en later
terugkijken. RTV Kanaal 30 blijft

de raadsvergaderingen uitzenden
op radio en televisie.
De vergaderingen kunnen in zijn
geheel, maar ook in fragmenten
worden bekeken. Met de juiste
zoekwoorden vind je precies die
ene spreker over dat ene onderwerp. Het fragment bestaat uit
geluid en beeld.
Sytze Dijkstra is tevreden met
de mogelijkheden. Acht jaar
geleden was Tytsjerksteradiel één
van de eerste gemeentes die
werkte met geluidsopnamen van
raadsvergaderingen. “Ook die
opnames kunnen worden
teruggeluisterd, maar de fragmenten zijn groter en beslaan
het gehele onderwerp.”

Woonoffensief, 11 april in het gemeentehuis in Burgum, van 10.00 tot 15.00 uur
Op zaterdag 11 april is er
opnieuw een Woonoffensief
in Tytsjerksteradiel. Net als
in februari van 2014 verzamelen alle makelaars uit de
gemeente zich in de hal van
het gemeentehuis. Zij tonen
gezamenlijk het volledige
huizenaanbod. Andere
ondernemers sluiten aan:
architecten, bouwbedrijven,
installateurs en bijvoorbeeld
financieringsadviseurs.

Vernieuwde website
De website van de gemeenteraad
is vernieuwd en valt op door
zijn gebruiksvriendelijkheid.
Vier knoppen geven toegang tot
alle informatie: ‘wie is de raad’,
‘wat doet de raad’, ‘wat kunt u
doen’ en ‘meer informatie’. Op de
site staat ook uitleg over het
gebruik van de app. De site is te
benaderen via raad.t-diel.nl.

Verschillende subsidies
De provincie stelt subsidie
beschikbaar om de huizenmarkt
in beweging te houden.
De subsidie is bedoeld voor
woningen met een aankoopwaarde tot 180.000 euro. Kopers
krijgen een tegemoetkoming
in de renovatiekosten van
vijfduizend euro.

Ook is er een subsidie voor
het isoleren van de woning.
Goedkoop een lening afsluiten
van maximaal vijfentwintigduizend euro voor energiebesparende verbeteringen aan je huis
is ook mogelijk. Op de woningmarkt tijdens het Woonoffensief
beantwoorden adviseurs
alle vragen.

Wat is er aanwezig tijdens het woonoffensief?
Het huizenaanbod van alle makelaars wordt getoond op panelen
in de hal, gesorteerd per
prijsklasse. Afspraken voor
bezichtiging kunnen direct
worden gemaakt. Bankadviseurs
rekenen uit hoe hoog je hypotheek mag zijn. Meestal kunnen
je woonlasten omlaag met
energiebesparende maatregelen.

Energiebesparing
Het Energieloket adviseert
aanpassingen te doen vóór de
verkoop van de woning.
De meerprijs die het huis krijgt
wordt ruimschoots gecompenseerd door de lagere energielasten van de bewoners later.

