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GEMEENTERAAD

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

RIED TONGERSDEI 21 MAAIE 2015

BESLUITEN

Aginda
Fanôf 17.00 oere
- Seadwei Eastermar
- Stân fan saken evenemintebelied
- Troulokaasjes
- Konsept begrutting 2016 Werkmaatschappij 8KTD
- 	Jierstikken 2014 en konsept begrutting 2016 Veiligheidsregio Fryslân
- Kontoure -notysje Participatiewet
- Oardering yndividuele stúdzjetaslach
- Behanneling Jierrekken 2014
- Earste bestjoersrapportaazje 2015
- Notysje Grondbeleid
Fanôf 19.30 oere
- 	Notysje ynspraak en oerlis foarûntwerp bestimmingsplan
Noardburgum rekreaasjeplan
- Zwartkruis
- Notysje ynspraak en oerlis foarûntwerp bestimmingsplan Skûlenboarch
- 	Fêststellen bestimmingsplan Noardburgum en fêststellen
oanfolling wolstânsnota
- Fêststellen bestimmingsplan Tergracht 7 Wyns
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.

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

1736347
1745149
1763483
1751165
1725021
1694367
1664909
1728507
1694737

1762539
1738267

 urgum, Bulthuissingel 12,
B
kappen van bomen
Hurdegaryp, De Streek 3,
kappen twee berken
Burgum, G.W. Navislaan 8,
snoeien/kap van boom
Sumar, Greate Buorren 22,
kappen van 5 bomen
Burgum, H.W. van Glinstrastraat 8,
functie wijziging gebruik Torentje De Arke
Oentsjerk, Heemstrasingel 8,
vergroten woning
Eastermar, It Heechsan 9, het plaatsen
van twee puien in het bijgebouw
Sumar, Joute van der Meerweg 9,
Uitbreiden ligboxstal, dempen sloot,
kappen bomen, uitvoeren werk
Burgum, Kûpersstrjitte,
Kappen bomen ivm reconstructie weg
Sumar, langs Van Harinxmaweg, Kappen

evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, bouwterrein Nije
Daam, Centrale As deelgebied
Midden 2 (zuidzijde
Pr. Magrietkanaal), dag van de
bouw 2015, 10.00 -16.00 u.,
13 juni 2015
-	Burgum, in tuin en woning
Acacia 54, besloten tuinfeest
met livemuziek i.v.m. trouwerij, 19.00 -01.30 u.,
10 juli 2015
-	Burgum, start/finish bij de
elektriciteitscentrale aan de
Koumarwei, BurgumRun,
12.00 -16.00 u., 13 september
2015. Gedurende de BurgumRun zijn de Stateheide (van
14.00 -15.00 u.), de Kerklaan
(van 14.00 -14.30 u.) en de
Menno van Coehoornweg
(van 14.00 -14.30 u.) afgesloten

voor verkeer
-	Earnewâld, rondom de jachthaven en de Wiidswei, watersportdag met o.a. klompje
zeilwedstrijd en shantykoren
festival, 11.00 -17.00 u.,
23 mei 2015
-	Earnewâld, Wiidswei (Pizelplak), kermis, za., ma. en di.:
14.00 -23.30 u., en vr., zo. en
wo.: 14.00 -22.30 u.,
17 t/m 22 juli 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	Eastermar, op de E.M. Beimastrjitte, Teye Tolstraat en
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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Vergadering commissie voor de bezwaarschriften op 20 mei 2015 in het
gemeentehuis te Burgum. Tijdens een openbare hoorzitting worden de
volgende zaken behandeld:

1752533

en Teye Tolstraat afgesloten
voor het verkeer
-	Noardburgum, Westersingel 2a,
regionale fietscrosswedstrijd
FCC de Heideclub,
13.00 -17.00 u., 16 mei 2015
-	Noardburgum, weiland aan de
Oostersingel/Kûkhernewei 44,
grasbaanwedstrijd voor
motoren met muziek in de tent,
08.30 -21.00 u., 7 juni 2015.
Gedurende de grasbaanwedstrijd geldt een parkeerverbod
en wegsleepregeling op een
gedeelte van de Kûkhernewei
-	Oentsjerk, sportcomplex
Oentsjerk, Pjuktoernooi
(korfbal) met na afloop
barbecue, 10.00 -22.00 u.,
14 mei 2015
-	Tytsjerk, in en bij korfbal
kantine Rijksstraatweg 20,
barbecue na afloop korfbal
wedstrijden, 18.00 -24.00 u.,
16 mei 2015.

1777751
1749501
1754291
1745535
1698751
1757379

van bomen tbv realisatie Zuid 2
van de Centrale As
Sumar, Lansbuorren 2,
kappen kastanjeboom
Ryptsjerk, Nieuwlandsweg 20,
exploiteren theetuin
Hurdegaryp, Rijksstraatweg 121, Inrit
vergunning tbv bouwweg Centrale As
Burgum, Swanneblom 2,
kappen van een boom
Jistrum, Tillewei 20, Vergroten woning
Oentsjerk, Van Haersmasingel 41,
kappen van een boom
Sumar, Van harinxmaweg 2, Omgevingsvergunning Brug Burgum
Burgum, Zomerweg 68 A,
thee- en pluktuin

B. Besluit uitgebreide procedure
1690057	Burgum, Lauermanstraat 21A,
brandveilig gebruik (OBS ’t Partoer)
1635364	Mûnein, Dokter Kijlstraweg 2,
het brandveilig gebruik, de verbouw
van een vrijstaand bijgebouw en tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan

Gewijzigde openingstijden
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.
Het gemeentehuis, het composteerterrein en de grofvuillocatie zijn ook
op maandag 25 mei gesloten in verband met tweede pinksterdag.
Bekijk alle openingstijden op www.t-diel.nl.

Kulturele Haadstêd 2018
Wilt u weten wat dit voor uw
organisatie kan betekenen? Kom
dan 27 mei a.s. 19.30 uur naar
onze inspiratie bijeenkomst in
Dokkum.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.t-diel.nl.

(19.30 uur) [nr. KA2015-05]
Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d.
11 februari 2015 tot het opleggen van een last onder dwangsom inzake
permanente bewoning van een recreatieverblijf op Zwartkruis.

Stremming
Gravinneloane Garyp
Deze week starten in
Garyp de eerste
werkzaamheden
rondom het
project Kansen
en Kernen.
Vanaf maandag
18 mei wordt
begonnen met het
verwijderen van het asfalt en is
vanaf dat moment de Gravinneloane gestremd. Aannemer Haarsma start hier met het graven van
de nieuwe waterpartijen en het
aanleggen van een tijdelijke
ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein.
De omleiding wordt door middel
van borden aangegeven.

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

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

Website
www.t -diel.nl

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

“Ouders, geef je kind z’n ID-kaart mee”
Afgelopen maart hield de politie in samenwerking met de gemeente, alcoholcontrole onder
scholieren die op weg waren naar de Mega School Party in club Prins. De controle in Tytsjerksteradiel werd gehouden naar aanleiding van de campagne ‘Hoe is’t mei de holle’. De campagne
richt zich op het verminderen van geweldsincidenten en alcohol- en drugsgebruik onder
scholieren in Noordoost-Fryslân.

Naast verplicht
ook belangrijk
Het viel op dat veel scholieren
tijdens de controle geen ID-kaart
bij zich hadden. Edwin de Vries,
buurtagent van Burgum en Sumar,
benadrukt dat het belangrijk is

om wél een ID-kaart op zak te
hebben. “Vanaf veertien jaar is dit
verplicht. Bovendien: als er iets
met een jongere gebeurt, moeten
wij kunnen nagaan om wie het
gaat. Stel je eens voor dat je kind
in het ziekenhuis terecht komt en

wij de ouders niet kunnen
inschakelen omdat de hulpverleners niet weten met wie ze te
maken hebben.”

Boete als gevolg
Buurtagent en gemeente doen

daarom een oproep aan alle
ouders: geef je kind vooral een
ID-kaart mee. “Jongeren die niet
zo’n kaart op zak hebben, geven
vaak als reden dat het niet hoeft
van hun ouders, of zelfs niet mag
uit angst voor verlies van de pas”,
zegt Edwin de Vries. “Maar je moet
je realiseren dat het echt verplicht
is om de kaart bij je te hebben,
met mogelijk een boete als gevolg.
Als je ergens rondhangt waar dat

niet mag wordt er naar de kaart
gevraagd, maar ook als je overlast
veroorzaakt of als je bijvoorbeeld
een discotheek in wilt.”

