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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

bekendmakingen

BESLUITEN

Bestemmingsplan ‘Tergracht 7 Wyns’ – IMRO
code IMRO.0737.00BPVIII,
vastgesteld 21 mei 2015

voorlopige voorziening worden
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

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf
2 juli 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)

A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1766799	Aldtsjerk, Van Sminiaweg 110,kappen boom
1834475	Burgum, Prins Bernhardstraat 28, plaatsen schutting
1848373	Gytsjerk, Canterlandseweg 5,vervangen logo en gevelbeplating
1807065	Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg 36, vervangende
nieuwbouw en uitbreiden schuur
1840881	Hurdegaryp, De Bolle 6, Kappen berkenboom
1837873	Hurdegaryp, De Streek 12, kappen van zieke kastanjeboom
1804889	Hurdegaryp, Fugelweide 2, bijgebouw Fugelweide
bouwnummer 14
1848691	Jistrum, Schoolstraat 4, verandering kozijnen in voorgevel
1823833	Jistrum, Tillewei 14, vervangen dak: riet door dakpannen
1796145	Noardburgum, Westersingel 5, theetuin
1751957	Suwâld, Kerkbuurt 10, vergroten woning
1810373 Suwâld, Kerkbuurt 43, uitbreiding berging met overkapping

horeca
VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende Exploitatievergunningen
openbare inrichting verleend:
-	Burgum, Pr. Margrietstraat 1,
restaurant Berchhiem
-	Hurdegaryp, Easter Omwei 3,
pizzeria & grillroom Oase
-	Mûnein, Dr. Kijlstraweg 93,
café ’t Mounehoekje
-	Sumar, Dr. Prinsweg 49,
café De Inloop

-	Wyns, Wierewei 7,
b&b Bed en Brechje
In de afgelopen week zijn de
volgende Drank- en Horecavergunningen verleend:
-	Burgum, Pr. Margrietstraat 1,
restaurant Berchhiem
-	Mûnein, Dr. Kijlstraweg 93,
café ‘t Mounehoekje
-	Sumar, Dr. Prinsweg 49,
café De Inloop

‘Is de deur wel op slot?’
Doe altijd ramen dicht en deur op slot,
dan kun je tenminste ontspannen deze zomer.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

evenementen
AANVRAGEN

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:

-	Burgum, de Markt, kermis,
15.00-24.00 u. (op 21e vanaf
10.00 u.), 16 t/m 21 september
2015;
-	Earnewâld, Wiidswei, ringrijden
met paard en wagen van
19.30-22.00 u., 5 augustus 2015.
Afsluiting Wiidswei gedurende
de activiteit.

-	Sumar, weiland aan de Joute van
der Meerweg, Paardendagen
Tytsjerksteradiel,
16 t/m 18 juli 2015;
-	Jistrum en omliggende wegen,
spokentocht, 20.00-01.00 uur,
17 oktober 2015;
-	Jistrum, loods Kooiweg 3,
besloten huwelijksfeest met
livemuziek, 20.30-02.00 u.,
18 september 2015;

-	Earnewâld, bezoekerscentrum
Nationaal Park, centrum en de
haven, open dag van Het Friese
Merenproject in Earnewâld met
muziek van 11.00-16.00 u.,
20 september 2015;
-	Burgum, de Markt, streekmarkt
met 5 kraampjes met streek
producten, 10.00-16.00 u.,
11 juli, 8 augustus, 12 september
en 10 oktober 2015;
-	Noardburgum, achtertuin
Marijkepaed 24, besloten
verjaardagsfeestje met mechanische muziek, 15.00-02.00 u.,
11 juli 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
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Postbus 3
9250 AA Burgum
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een samenwerking met weekblad Actief

Met deze warmte verkoeling zoeken in het buitenwater?

“Honden- en paardenpoep in
struiken vindt niemand terug”

Met het warme weer zoeken we graag verkoeling in het buitenwater. Ook de gemeente
Tytsjerksteradiel heeft een aantal zwemlocaties waar de komende week verkoeling gezocht kan
worden. Maar is het ook vertrouwd om in buitenwater te zwemmen? Kijken op www.zwemwater.nl
is de manier om hier antwoord op te krijgen. Via een kaartje klikt de bezoeker snel naar de
zwemlocatie waarover hij meer wil weten.
predicaat ‘uitstekend’, ‘goed’,
‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’.

In periodes van mooi weer komen er wekelijks klachten
binnen bij de gemeente over honden- en paardenpoep. Mensen
vinden het vies als het op plaatsen ligt waar (al dan niet door
kinderen) wordt gelopen. Aan de andere kant, de gemeente is
een plattelandsgemeente met volop ruimte. In struiken van
dertig centimeter of hoger, heeft niemand er last van.

Bekijk dan eerst de kwaliteit van het zwemwater

Zwemlocaties
In Tytsjerksteradiel worden bij
drie zwemlocaties geregeld
monsters genomen om de
waterkwaliteit vast te stellen:
dagrecreatieterrein Eastermar,
dagrecreatieterrein Klein Zwitserland bij Recreatiecentrum
Bergumermeer en de zwemplaats
It Wiid in Earnewâld.
In de zomer, bij warme dagen,
kan de algenbloei plotseling
toenemen. De kwaliteit van het
water kan daardoor dusdanig
verslechteren dat zwemmers
darmklachten of huidproblemen

kunnen oplopen. Vooral kinderen
en ouderen zijn hiervoor vatbaar.

Schepje bij de hand

Weg ermee

Tussen 1 mei en 1 oktober wordt
op deze zwemlocaties geregeld
gemeten door de provincie. Is de
kwaliteit verslechterd dan wordt
er een melding gegeven. Dit kan
zijn een ‘waarschuwing’, een
‘negatief zwemadvies’ of een
‘zwemverbod’. Bij het laatste
geldt dat er niet gezwommen mag
worden omdat er risico voor de
gezondheid is. Bij een negatief
zwemadvies mag men zwemmen,
maar is er mogelijk risico. Bij een
waarschuwing zou het kunnen
zijn dat zwemmen slecht is voor
de gezondheid.

De publieke opinie is in de loop
der jaren al flink veranderd.
Steeds meer hondeneigenaren
nemen een schepje mee als ze
hun hond uitlaten en hebben
zakjes bij zich waarmee ze de
uitwerpselen van hun viervoeter
kunnen opruimen. Ook paardenpoep kan worden opgeruimd.
Misschien niet meteen - bijvoorbeeld als je alleen op pad bent
met je paard – maar dan toch
zeker later. Paardenpoep op
wegen of fietspaden veroorzaken
evenveel overlast als hondenpoep
op wandelpaden en speelveldjes.

Aanvaardbaar

Vies

Publiciteit, het voeren van een
bewustwordingscampagne, is een
manier om te stimuleren dat
mensen de poep verplaatsen naar
een plek waar niemand het
terugvindt: lage struiken of
slootswallen. Zo’n vier keer per
jaar plaatst de gemeente
artikeltjes over dit onderwerp in
de maandelijkse uitgave ‘Oars’ in
Weekblad Actief of op de website.
Zodat de aandacht niet verslapt
en om inwoners er op te attenderen
dat ze de poepzakjes niet in het
riool gooien. Daardoor ontstaat er
een ander probleem; verstopte
pompen en die brengen hoge
kosten met zich mee.

Het dagrecreatieterrein Klein
Zwitserland bij Recreatiecentrum
Bergumermeer heeft in het
algemeen het predicaat ‘aanvaardbaar’, dagrecreatieterrein
Eastermar heeft het predicaat
‘slecht’, en de zwemplaats bij
It Wiid in Earnewâld heeft het
predicaat ‘uitstekend’.

Klachten blijven altijd komen.
“Er hoeft ook maar één hoopje te
liggen waarin iemand gaat staan
en je baalt enorm”, zegt Joke
Breembroek (medewerker op de
afdeling milieu, bouwen en beheer
bij de gemeente Tytsjerksteradiel). De gemeente kan niet veel
doen om overlast te voorkomen.
“We sturen de politie er niet op af.”

Monsters
Door het nemen van monsters
wordt bepaald of bepaalde
bacteriën in het water voorkomen. Sommige bacteriën zijn
aanwezig in de ontlasting van
mensen en dieren en vertellen
iets over de zwemwaterkwaliteit.
Ook op andere soorten van
vervuiling wordt gecontroleerd.
Op grond van de meetgegevens
van vier jaar krijgen officiële
zwemlocaties ieder jaar een

