T-diel(t) mei
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1685793	Burgum, Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 16, uitbreiden
bedrijfsgebouw met kap
1856771	Earnewald, Koaidyk 6, 524 schuurtje, bungalow 524, It Wiid
1753929	Hurdegaryp, De Strânljip 17, nieuwbouw woning
1856721	Hurdegaryp, Stationsweg 30, kappen van een beuk
1816799	Noardburgum, Hanegraaffweg 20, kappen bomen
B. Verleend uitgebreide procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1858039	Garyp, Tsjerkepaed 18, wijzigen van de as luidklok toren
Petruskerk, Rijksmonument (vanaf 9 juli 2015 gedurende
zes weken ter inzage)

evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen binnengekomen:
-	Burgum, besloten bruiloftsfeest met live muziek op het erf van de
woning aan Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 72, 16.00-02.00 u.,
15 augustus 2015;
-	Noardburgum, parkeerterrein Rijksstraatweg 2, stuntshow met auto’s
motoren, quads en monstertrucks en muziek van 19.00-21.00 u.,
1 september 2015;
-	Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, live muziek met ‘Grutte Geart’,
20.00-03.00 u., muziek tot 02.00 u., 5 september 2015;
-	Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, live muziek, nacht fan Suwâld,
20.00-03.00 u., muziek tot 02.00 u., 14 november 2015.

8 july 2015
Gaat u zwemmen in zwembad De Sawn Doarpen?
Kom op de fiets!
Bij mooi weer is het vaak druk in zwembad De Sawn Doarpen. Door de drukte
ontstaat regelmatig parkeeroverlast. De politie gaat hier de komende tijd
extra op controleren. Kom daarom op de fiets, het is immers mooi weer,
gezond en beter voor het milieu.

www.sawndoarpen.nl

bekendmakingen
Coördinatieregeling
wijzigingplan Bestemmingsplan Buitengebied
2013, ‘Skepersloane 2A
en Westerein 32 in Garyp’
met
omgevingsvergunning
Coördinatieregeling
De coördinatieregeling maakt het
mogelijk een agrarisch bedrijf te
bouwen aan de Skepersloane 2A te
Garyp en het agrarisch bouwperceel aan de Westerein 32 te Garyp
te verkleinen.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd wijzigingsplan is
vastgesteld op 16 juni 2015.
Het wijzigingsplan en de
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken liggen
vanaf 9 juli 2015, 6 weken ter

inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en zijn te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code IMRO.
L.0737.00BPVIWP09-vg01).

Coördinatieregeling
bestemmingsplan en
omgevingsvergunning ‘It
Aventoer’, Wynzerdyk 20,
Oentsjerk.
Coördinatieregeling
De coördinatieregeling maakt het
mogelijk de bedrijfswoning te
verplaatsen en het aantal zorgeenheden uit te breiden aan de
Wynzerdyk 20 te Oentsjerk.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd bestemmingsplan
is vastgesteld op 25 juni 2015.
Het bestemmingsplan en het

besluit omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken liggen
vanaf 9 juli 2015, 6 weken ter
inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en zijn te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code IMRO.
NL.0737.00BPVII-vg01).
Beroep instellen
Voor beide bekendmakingen geldt
dat belanghebbenden gedurende
6 weken, vanaf 10 juli 2015,
beroep kunnen 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 voorziening worden
ingediend. Dan treedt het plan
niet in werking totdat op dat
verzoek is beslist.

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
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Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Bijen en vlinders komen af op de grasvelden
in Tytsjerksteradiel
De gemeenteraad heeft besloten dat er bezuinigd moet worden op het groenonderhoud. Vorig
jaar begon dit voor het eerst zichtbaar te worden, doordat een deel van de perken met heesters
en bodembedekkers om gevormd zijn tot gazon. Door het gras te laten groeien en bloeien
ontstaat er een goed leefklimaat voor bijen, vlinders, insecten en vogels.
Soms ook werd mensen uitgelegd
wat de voordelen zijn van bermen
waar van alles in mag bloeien en
groeien. Dit soort grasvelden zien
er kleurig en fleurig uit en is ook
nog eens beter voor het dierenrijk.

Op de trekker? Rijbewijs nodig!
“Want het is lekker op de trekker!” Mannenkoor Karrespoor
wist het in de jaren negentig van de vorige eeuw al, en vele
boeren en boerenknechten konden het zelf ervaren. Met een
certificaat - of boven de 18 jaar helemaal niets - konden ze
opstappen en ‘met het rubber deur de blubber’. Sinds 1 juli
echter moeten tractorbestuurders een echt rijbewijs halen:
het ‘T-rijbewijs’.

Het maaibeleid vraagt tijd
Henk Oosterhuis, opzichter groen
bij de gemeente Tytsjerksteradiel,
legt uit dat dit soort veranderingen
wel tijd vragen. Het is niet zo dat
als je minder vaak maait, er direct
een grasveld ontstaat met veel
soorten grassen en bloemen.
“Daarvoor moet de grond eerst
‘verarmen’. Dat duurt soms
enkele jaren.”

De natuur een handje
helpen

Nieuw maaibeleid is
wennen
Het was vorig jaar even wennen
voor veel inwoners toen dit nieuwe
maaibeleid bekend werd. Mensen
waren gewend aan kort gras dat
regelmatig werd gemaaid. Er zijn
mensen die vinden dat kort gras
er netjes uitziet en beoordelen
het lange gras als ‘rommelig’.

In gesprek met inwoners
De gemeente heeft de klachten
die hierover binnenkwamen
serieus genomen en wethouder
Houkje Rijpstra is met hen in
gesprek gegaan. Soms bleek dat
een grasveld gebruikt werd als
speelveld en werd besloten het
toch vaker te maaien.

Op sommige plaatsen helpen de
medewerkers van groenbeheer de
natuur een handje, door driemaal
per jaar te maaien. “We halen dit
maaisel weg, zodat het de bodem
niet verrijkt met voedingstoffen
(compost). Daardoor verarmt de
grond sneller. Soms zaaien we
bloemen tussen het gras, zodat
we sneller het gewenste eindresultaat hebben.”

Hoe kom je aan een
T-rijbewijs
Wie nog geen certificaat of
B-rijbewijs heeft, moet lessen
nemen en het T-rijbewijs halen bij
het Centraal Bureau Rijvaardigheid
(CBR). Dus ook mensen boven de
18 jaar. Wie al wel een B-rijbewijs
heeft, mag hiermee trekkers en
verwante voertuigen besturen.
Bij de normale verlenging van het
B-rijbewijs wordt het T-rijbewijs
automatisch bijgeschreven en dat
geldt ook voor het C-rijbewijs.

Wissel je certificaat om
voor 1 juli 2016
Bestuurders die voor afgelopen
1 juli een tractorcertificaat

haalden, mogen nog steeds op de
trekker. Zij moeten wel hun
certificaat binnen één jaar
omwisselen voor het T-rijbewijs.
Op de website van RDW (Dienst
Wegverkeer, www.rdw.nl) is meer
informatie te vinden over het
omzetten van het certificaat naar
het T-rijbewijs.

Verbeteren verkeers
veiligheid
Het T-rijbewijs is onder andere in
het leven geroepen omdat de
landbouwtractoren de laatste tijd
steeds groter zijn geworden. Ook is
de maximumsnelheid van trekkers
steeds verder omhooggegaan.

