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Omleiding Stinswei Garyp

RIED TONGERSDEI 21 MAAIE 2015

Op 6, 7, 11 en 12 mei vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Stinswei en
Eendrachtsweg te Garyp.

Konsept-aginda
Fanôf 17.00 oere:
- Seadwei Eastermar
- Evaluaasje evenemintebelied
- Troulokaasjes
- Konsept begrutting Werkmaatschappij 8KTD
- Jierstikken 2014 en begrutting 2016 Veiligheidsregio Fryslân
- Kontoere-notysje Participatiewet
- Oardering yndividuele stúdzjetaslach
- Jierrekken 2014
- 1e bestjoersrapportaazje
- Nije notysje Grondbeleid

De werkzaamheden ten westen van de inrit naar het informatiecentrum worden 6,7 en 11
mei uitgevoerd. Op vrijdag 12 mei worden de werkzaamheden ten oosten van de inrit
uitgevoerd.
De omleiding word door middel van borden aangegeven.

bekendmakingen
1. Vastgesteld wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013,
‘Tergracht 2 Wyns (wijziging bouwvlak)’, IMRO
code L.IMRO.0737.
00BPVIWP05

Fanôf 19.30 oere:
-	Notysje i&o bestimmingsplan Noardburgum
rekreaasjeplan Zwartkruis
- Notysje i&o foarûntwerp bestimmingsplan Skûlenboarch
- Fêststellen bestimmingsplan Noardburgum
- Fêststellen bestimmingsplan Tergracht 7 Wyns

2. Vastgesteld wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013,
‘Grote Hornstweg 16
Eastermar (Nij Stedma)’,

De definitive aginda komt yn Actief van 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

IMRO code IMRO.
NL.0737.00BPVIWP06

ingediend. Dan treedt het plan
niet in werking totdat op dat
verzoek is beslist.

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van
terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Bij de
Voorzitter van dezelfde afdeling
kan tegelijkertijd een verzoek om
voorlopige voor¬ziening worden

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf
7 mei 2015, 6 weken ter inzage
bij de balie Bouwen en Wenjen
en is te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde
IMRO-code).

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN

Gewijzigde openingstijden

A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei is het gemeentehuis gesloten
in verband met Hemelvaartsdag.
Donderdag 14 mei is ook het composteerterrein en de grofvuillocatie
gesloten. Het composteerterrein en de grofvuillocatie zijn op 15 en 16
mei wel geopend.

1712151
Burgum, Einekroas 10, Nieuwbouw woning
1742479
Burgum, Hillamaweg 62 64, Herbouw sauna
1643191	Oentsjerk, t.o. Rengersweg 102, Vervanging gemaal
en stuw Stania

Vergadering Adviesraad
Wmo 11 mei 2015
Op maandag 11 mei 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.

evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, trainingsveld, slotdag
voetbalverenigingen vv Bergum,
BCV en BBC met spellencircuit,
barbecue en livemuziek,
09.00-22.00 u., 6 juni 2015
-	Burgum, terrein aan de Langelaan
bij de Wide Ie, Concours
Hippique: 2 daags Springconcours
Paarden en Pony’s, 09.00-18.00 u.,
14 en 15 augustus 2015
-	Burgum, achtertuin Westersingel
20, besloten verjaardagsfeest
met livemuziek, 20.00-02.00 u.,
30 mei 2015
-	Noardburgum, voetbalveld en
kantine, afsluiting voetbalseizoen met springkussen, voetbalwedstrijd, muziek in de kantine
en schijt je rijk, 13.00-22.00 u.,
23 mei 2015
-	Noardburgum, terrein
Hanegraaffweg/J.A.

Fokkemastraat, feesttent en
livemuziek dorpsfeest,
18 t/m 20 juni 2015
-	Oentsjerk, tuin Wynserdyk 43,
tuinfair, 10.00-17.00 u.,
30 mei 2015
-	Ryptsjerk, in en om dorpshuis
“De Einekoer”, dorpsfeest met
tent, livemuziek, kermis en
diverse activiteiten, 15 t/m 21
juni 2015. De Heermawei is van
18 t/m 20 juni afgesloten voor
het verkeer
-	Ryptsjerk, terrein Vertakking
Binnendijk 73, openluchttheater
voorstellingen, 20.30-23.30 u.,
25 t/m 27 juni
en 2 t/m 4 juli 2015
-	Sumar, Joute van der Meerweg,
schietterrein, WBE (wildbeheereenheid) Friesland kampioenschap kleiduif¬schieten,
10.00-18.00 u.,
5 september 2015
-	Sumar, Joute v.d. Meerweg,
schietterrein, Open Kampioenschap kleiduif¬schieten

Tytsjerksteradiel, 13.30-18.00 u.,
26 september 2015
-	Tytsjerk, weiland Zomerweg,
dorpsfeest met tent, livemuziek,
kermis en diverse activiteiten,
1 t/m 6 juni 2015. Tijdens het
straatkaatsen is een gedeelte van
het Noarderein afgesloten voor
het verkeer.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	Burgum, woon en zorgcentrum
Berchhiem, open dag met
zorgmarkt van 15.00-20.00 u.,
12 mei 2015
-	Burgum, clubhuis v.v. Bergum,
livemuziek na afloop laatste competitie wedstrijd, 16.00-21.00 u.,
10 mei 2015
-	Burgum, parkeerterrein Burg.
Steenhuisenlaan nrs. 34 t/m 40A,
feestweek buurtvereniging met
plaatsen tent, diverse activiteiten
met (live)muziek en rommel-

markt, do. 15.30-24.00 u.,
vr. 20.00-00.30 u., za. 09.0002.00 u., 11 t/m 13 juni 2015.
Op 13 juni is de Burg. Steenhuisenlaan vanaf de Hillamaweg tot
aan kruising van huisnr. 72
afgesloten voor verkeer
-	Burgum, in en nabij woonzorgcentrum Berchhiem, verkeers- en
beweegactiviteiten dag voor
senioren, 10.00-16.00 u.,
22 augustus 2015. Tijdens de
activiteit is een klein stukje van
de Prins Bernhardstraat tussen
Oranje Stints en Prins Willem
Alexanderstraat afgesloten
voor verkeer
-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.
-	Eastermar, sportcomplex de
Burgerkamp, sprookjes avond
voor leden, 19.00-02.00 u.,
2 mei 2015

-	Noardburgum, Kúkhernewei 40,
terrein aan de Oostersingel,
trekker trek, 17.00-22.00 u.,
5 juni 2015
-	Ryptsjerk, voetbalkantine,
seizoensafsluiting met DJ,
17.00-22.30 u., 9 mei 2015
-	Ryptsjerk, twee percelen grond
aan de Breeddijk 1, middelgroot
paardenconcours, 08.00-17.00 u.,
16 en 17 mei 2015
-	Sumar, weiland Greate Buorren
27, bruiloft in een feesttent met
livemuziek, 20.00-02.00 u.,
10 juli 2015
-	Wyns, sportveld bij het schoolterrein, dorpsfeest met spelletjes en
live muziek, draaimolen en zweef.
Vr.: 19.00-01.30 u., za.: 11.0001.30 u., zo.: 12.00-19.00 u.,
15 t/m 17 mei 2015. Gedurende
het ringrijden is Wyns afgesloten
voor verkeer
-	Wyns, weiland Wyns 47, bruiloft
met livemuziek in een feesttent,
20.30-00.30 u., 5 juni 2015.

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

Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen
BURGUM - Omdat duurzaamheid
een belangrijke rol speelt in
gemeente Tytsjerksteradiel wil
de gemeente het rijden met
elektrische auto’s bevorderen. In
het nieuwe oplaadbeleid worden
laadpalen geplaatst op plekken
waar ze nodig zijn. Dit houdt in
dat mensen die graag elektrisch
willen rijden, maar geen mogelijkheid hebben voor een

oplaadpunt bij hun eigen
woning, bijvoorbeeld omdat ze
geen oprit hebben,
een aanvraag voor een oplaadpunt kunnen indienen. Dan
wordt er binnen een straal van
vierhonderd meter rond de
woning een geschikte plek
gezocht, bijvoorbeeld op een
parkeerplaats.

Oplaadpunten
Tytsjerksteradiel
Op diverse plaatsen in Tytsjerksteradiel zijn al oplaadpunten. Op
www.t-diel.nl/oars is een complete lijst te vinden. In Burgum
zijn er onder andere oplaadpunten bij het gemeentehuis en
komen er aan weerszijden van
De Markt plekken om de elektrische auto op te laden. Het aantal

punten wordt verder uitgebreid
naarmate er meer vraag naar is.

deze pas kan worden aangevraagd.

Betalen met laadpas

Meer informatie over het aanvragen van een oplaadpunt? Neem
dan contact op met Ytje Hiemstra,
duurzaamheidscoördinator van
de gemeente Tytsjerksteradiel.
Dat kan door te bellen naar
14 0511 of stuur een e-mail naar
yhiemstra@t-diel.nl.

Om een oplaadpunt te kunnen
gebruiken is er een laadpas nodig.
Betalen kan via een abonnement,
door maandelijks af te rekenen
of door te betalen op het moment
dat de auto wordt geladen.
Op www.t-diel.nl/oars staat waar

