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Zieke Iep gezien? Meld het bij de Iiepenwacht

evenementen
AANVRAGEN

De inspecteurs van Stichting Iepenwacht Friesland stellen uw hulp op prijs bij het opsporen van
zieken iepen. Heeft u zelf een zieke iep of weet u een zieke iep te staan? Geef het dan door aan
Stichting Iepenwacht Fryslân; zij halen de zieke iep gratis weg.

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, Koningsland, voetbalveld BBC, Wâldpop: muziekfestival
voor jong en oud, 14.30-22.45 u., 5 mei 2016.

VERLENINGEN
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, Westersail, Wiidswei 1a, live muziek, 20.00-01.00 u.,
20 juli 2015;
- Earnewâld, Wiidswei, ringrijden met paard en wagen van 19.3022.00 u., 5 augustus 2015. Afsluiting Wiidswei gedurende de activiteit;
-	Oentsjerk, tuin Rengersweg 69, besloten bruiloftsfeest in een tent met
livemuziek, 15.00-23.00 u., 15 augustus 2015.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Melden
Het melden van zieke iepen kan
op verschillende manieren:
-	via de website:
www.iepenwacht.nl
- per e-mail:
fryslan@iepenwacht.nl
- telefonisch via: (055) 599 99 44
Wilt u bij het melden van zieke
iepen de volgende gegevens
noteren?
- datum
- adres van de zieke bomen
- aantal zieke bomen
- eigenaar van de bomen

Iepziekte
Iepen in Nederland worden
bedreigd door iepziekte, een
dodelijke en besmettelijke ziekte
die – als we de ziekte haar gang
laten gaan – ervoor kan zorgen
dat deze zo kenmerkende boom
niet meer voorkomt in ons
landschap.

Meer informatie
Meer informatie over Stichting
Iepenwacht, (het herkennen van)
iepziekte staat op de website:
www.iepenwachtfryslan.nl.

In Friesland staan nog veel iepen
die stuk voor stuk het behouden
waard zijn. Stichting Iepenwacht
Fryslân maakt zich sterk voor het
behoud van deze karakteristieke
boom in Friesland.

BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1819995	Burgum, Freerk Bosgraafstraat 1, Uitbreiding Poiesz
supermarkt
1880275	Burgum, Menno van Coehoornweg 10, uitrit aanleggen/
veranderen
1865123	Burgum, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 38A, nieuwbouw
gezondheidscentrum te Burgum (Omgevingsvergunning
Beperkte Milieutoets)
1869021	Garyp Koutenburg en Ielke Boonstraloane, Dorpsommetje
Garyp (aanleg wandelpad)				
1809751 Noardburgum, Quatrebras, Omgevingsvergunning Ovonde
1882073 Sumar, Knilles Wytseswei 4, kappen boom		
1894883 Sumar, Heerenweg 24, verbouw renovatie		
B. Ontwerp beschikking uitgebreide procedure
1586673	Eastermar, Bosweg 1, renovatie en uitbreiding van een stal.
					Activiteiten Milieu en Bouwen (vanaf 23 juli 2015 gedurende
zes weken ter inzage)

Voorkom zorgpasfraude.
Identificatieplicht in de
zorg, ook voor minderjarigen
De afdeling Burgerzaken krijgt
wel eens de vraag over identificatieplicht in de zorg. Dit betekent
dat wanneer u medische zorg
krijgt, u zich moet kunnen
identificeren met een geldig
identificatiebewijs. Dit geldt voor
iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Waarom identificatieplicht?
De identificatieplicht in de zorg
is ingevoerd om misbruik met
zorgpassen (zorgpasfraude)

tegen te gaan. Iemand die niet
verzekerd is en een gestolen,
gehuurde of geleende zorgpas
gebruikt, maakt misbruik van
een zorgverzekering.
Hij of zij betaalt immers geen
premie. Ook werkt deze vorm
van fraude de kans op medische
missers in de hand.
De patiënt wordt namelijk
aangezien voor iemand anders,
met een ander medisch dossier.

“Ondanks ons
dubbele inkomen
kwamen we geld
tekort. Ping heeft
ons laten inzien dat
ook wij moeten
plannen met ons
geld”

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronische 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
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As in de grijze container, maar
wel een dag na de barbecue
“Waar is onze vuilnisbak?”, vraag Jan aan zijn vrouw. “Ik weet
niet”, antwoordt Margriet. “Gisteren stond hij gewoon achter
de schutting.” “Nu niet meer”, zegt Jan en hij begint wat
doelloos rond te lopen. Waar moet hij zoeken? Gestolen kan de
container niet zijn, want de schuttingdeur zat op slot.

Kies voor fairtrade!
dat feestje. Ze waren net op tijd
met het binnenzetten van de
stoelen en Jan heeft snel de
barbecue in de grijze container
geleegd. “Zoals het hoort”, had hij
nog gedacht. Hij had de as
geblust met de emmer water die
ze keurig naast de barbecue
hadden staan uit veiligheidsoverwegingen.

Smeulende kolen

Plak plastic op de grond
Nogmaals kijkt hij op de plek
achter het schot, waar normaal
gesproken de vuilniscontainer
staat. En dan ziet hij het: een
gesmolten plak plastic op de
grond. “Hoe kan dat nou?” vraagt
hij stomverbaasd. “Door de barbe-

cue van gisterenavond?”, vraagt
Margriet voorzichtig.

Zoals het hoort?
Ze kijken elkaar aan en knikken
dan wat onzeker. De barbecue
van gisterenavond… Een stortbui
maakte plotsklaps een eind aan

Nu realiseert Jan zich dat de
barbecue dan wel ‘uit’ was, maar
dat de kolen nog heet moeten
zijn geweest. Er hadden eigenlijk
ook best wel veel kolen in de
barbecue gezeten! Hij beseft dat
ze zijn gaan smeulen en dat de
container daardoor heet is
geworden. “Dat gaat 45 euro
kosten”, zegt Margriet. Ze kent
het bedrag voor een nieuwe
vuilniscontainer die je bij de
gemeente bestelt. “Gelukkig stond
onze container niet dicht bij huis,
anders had dit akkefietje nog heel
anders kunnen aflopen.”

Gemeente Tytsjerksteradiel maakt zich al jaren sterk voor de
fairtrade-handel, onder andere door actief mee te doen aan de
Fairtrade-campagne. “Steeds meer Friese gemeenten doen
dat”, zegt Baukelien Koopmans, millenniumcoördinator voor
de gemeente. “Dat komt ook doordat de provincie Fryslân
bezig is Fairtrade-provincie te worden.”

Criteria Fairtrade
Een gemeente moet aan heel wat
criteria voldoen om zich Fairtrade
gemeente te mogen noemen. Voor
bedrijven of organisaties is het
relatief eenvoudig een Fairtradecertificaat te bemachtigen.
“Aantonen dat je fairtrade-producten verkoopt of gebruikt en dat
kenbaar maken aan de buitenwereld zijn de belangrijkste criteria.
Fairtrade-koffie en -thee schenken
is soms voldoende om het
certificaat te halen”, vertelt
Baukelien Koopmans.

Iedereen kan meedoen
Niet alleen overheid en het
bedrijfsleven kan een steentje
bijdragen. Iedereen kan meedoen.
En dat is soms al heel eenvoudig.
Ook al koop je alleen fairtradekoffie; op deze manier richt je zoal

de aandacht op eerlijke wereldhandel. “Natuurlijk is het logischer
als zo’n keurmerk niet nodig was,”
aldus Baukelien. “Het zou mooi
zijn als handel onder het bestaansminimum wereldwijd verboden
zou zijn. Maar dat is nog utopie.”

Eerlijke handel
Wie producten koopt met een
fairtrade-keurmerk weet zeker
dat de producent een eerlijke
prijs voor zijn producten krijgt.
Hierdoor kan hij of zij een goed
bestaan opbouwen. “Eigenlijk is
het een bewustwordingscampagne”, zegt Baukelien. “Er is veel
ellende in de wereld. Het is lastig
om daar als individu vanuit
Nederland iets aan te veranderen.
Maar met het kopen van fairtradeproducten kan je wel iets doen.”

