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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

bekendmakingen

BESLUITEN

Besluit hogere waarde
Wet Geluidhinder voor
de Zevenhuisterweg 2-4,
Noardburgum

A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1839307	Aldtsjerk, Van Sminiaweg 125, handelen in strijd met regels
Ruimtelijke Ordening (kamperen in tuin)		
1878889	Burgum, Elingsloane 63, tijdelijk plaatsen zes stacaravans
1858723	Garyp, Greate Buorren 16, Greate Buorren 16, Garyp,
wijzigen uitritten
1894883 Sumar, Heerenweg 24, verbouw/renovatie
1865667 Tytsjerk, Reidfjild 40, uitbreiding woning
B. Ontwerp beschikking uitgebreide procedure
1722181	Eastermar, Grote Hornstweg 16, verbouw woonboerderij
(rijksmonument)

Meld regenwateroverlast bij
de gemeente
U herkent het vast wel. Door
klimaatveringen worden de buien
heviger en veroorzaken steeds
meer overlast.

Kelders lopen onder water of na
een hevige zomers bui staat uw

straat blank. Het water op straat
staat dan als het ware even in de
file voor afvoer door het riool en
in de bodem. Meestal is dat water
binnen een uur weer weg. Helaas
kunnen hevige buien in sommige
gevallen ook leiden tot schade.
Verhinder regenwateroverlast beperken
Meldingen van regenwateroverlast
zijn belangrijk om hinder verder
te beperken. U kunt dit op verschillende manieren aan de
gemeente doorgeven: telefonisch
of via de website onder het kopje
leefomgeving. Een foto van de
overlast met de tijd en locatie
helpt om de melding zo goed
mogelijk in behandeling te nemen.

Hogere waarde Wet
Geluidhinder
Uit akoestisch onderzoek is
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor geluidshinder,
afkomstig van de Rijksstraatweg,
wordt overschreden. Het college
van B en W maakt bekend dat zij

op grond van de Wet Geluidshinder, hogere (geluid)waarden
hebben vastgesteld voor het
realiseren van woningen aan
Zevenhuisterweg 2-4.
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van
terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij
de Rechtbank Noord Nederland,
afdeling Bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen.

Bij de Voorzieningenrechter 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.
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen
vanaf 30 juli 2015, 6 weken ter
inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen.

evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, plein bij ’t Roodhert,
7e Iepen Burgumer Kampioenskip Aaigoaien, 12.00-22.00 u.,
muziek vanaf 18.00 u.,
22 augustus 2015;
-	Ryptsjerk, boerderij aan de
Slachtedijk 3, besloten bruiloftsfeest, 12.00-24.00 u.,
28 augustus 2015;
- Tytsjerk, park Vijversburg,
opening nieuwe parkdelen
Vijversburg met muziek,
11.00 -17.00 uur u.,
12 september 2015;

-T
 ytsjerk, park Vijversburg en
bos van Ypey, Imaginarium
festival in middeleeuwse/
fantasierijke stijl met
kraampjes, muziek en
workshops, 10.00-19.00 u.,
22 augustus 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	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;
- Earnewâld, Westersail,

Wiidswei 1a, live muziek,
19.00-01.00 u.,
14 augustus 2015;
-	Garyp, speelveldje aan
Koutenburg, buurtbarbecue
met muziek, 17.00-02.00 u.,
vanaf 00.00 u. achtergrond
muziek, 15 augustus 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.

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

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Hoe en wanneer neem ik contact
op met de gemeenteraad?
U hebt een mening over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit neemt, of u wilt een nieuw onderwerp op de
agenda van de raadsvergadering plaatsen. Maar hoe doet u dat
en hoe kunt u de gemeenteraad bereiken?
griffier en twee griffiemedewerkers zorgen dan dat het bericht bij
de raadsstukken wordt gevoegd.

Nieuwe oplaadpunten voor
elektrisch rijden in Burgum
zoek in de gemeente. Ze bekijken
dan met eigen ogen de situatie
van een particulier, organisatie of
bedrijf waarover binnenkort in
de raadsvergadering gesproken
wordt. “Zou je willen dat de raad
bij jou op werkbezoek komt, dan
kun je dat aangeven via de griffie”,
aldus Sytze Dijksta.

Spreken
U kunt bij de griffie ook spreektijd
in een raadsvergadering aanvragen. Een inspreker mag vijf
minuten zijn punt toelichten,
vóórdat de raad het onderwerp
verder bespreekt.

Contact verloopt
via de griffie
De griffie is de schakel om in
contact te komen met de gemeenteraad. De griffie verzorgt de
communicatie met de raad, zorgt
voor correcte vergaderstukken,
een goede voorbereiding en
afhandeling van vergaderingen,
plant werkbezoeken in, etc.

Schriftelijk
“De gemakkelijkste manier om in
contact te komen met de raad is
per brief of e-mail”, vertelt Sytze
Dijkstra, raadsgriffier. U kunt
deze post richten aan de raad; de

Een week voor de raadsvergadering, dat is maandelijks, komen
alle fracties afzonderlijk bij
elkaar. Ook voor deze fractievergaderingen kan iedereen spreektijd aanvragen. “De fractie van de
PVDA reageert soms heel anders
dan een fractie van het CDA of de
ChristenUnie. Om je punt helder
te maken, kan het fijn zijn met
hen afzonderlijk in gesprek te
gaan”, zegt Sytze Dijkstra.

Werkbezoek
Eveneens eenmaal per maand,
meestal op een donderdagavond,
gaan de raadsleden op werkbe-

Burgerinitiatief
Een andere methode om een
onderwerp besproken te krijgen
in de raadsvergadering is door
het indienen van een burgerinitiatief. Iedereen die in de gemeente
woont of werkt mag een burgerinitiatief indienen. Het voorstel
moet minstens 50 steunbetuigingen hebben met naam, adres
en geboortedatum van personen
ouder dan 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit. De gemeenteraad is verplicht het voorstel
te behandelen en de indieners
mogen hun voorstel in de raadsvergadering toelichten en
verdedigen.

Aan de Markt in Burgum zijn
twee nieuwe oplaadpunten
voor elektrische auto’s
gerealiseerd. Gemeente
Tytsjerksteradiel vindt het
bevorderen van duurzame
mobiliteit belangrijk. Door
het plaatsen van openbare
laadpalen in de gemeente
wordt het elektrisch rijden
hopelijk extra gestimuleerd.

openbare oplaadpaal in zijn
woonomgeving. Ytsje Hiemstra:
“De exploitant van oplaadpalen
waarmee de gemeente samenwerkt, doet dan onderzoek naar
de meest ideale locatie. Op dat
punt plaatsen we een nieuwe
paal. Ons streven is om in ieder
geval in ieder dorp één oplaadpunt te hebben. Voorwaarde is
wel dat daar een gebruiker woont
die de paal heeft aangevraagd.”

Openbare laadpaal
Bij de garageboxen op de Markt in
Burgum, aan de kant van de
Lageweg, staat nu een oplaadpaal
die iedereen mag gebruiken. Een
tweede paal op de Markt staat
vlak voor de Aldi. “Het kunnen er
meer worden, maar dit hangt van
de behoefte van de inwoners af.”
vertelt Ytje Hiemstra, duurzaamheidscoördinator in Tytsjerksteradiel. “De gemeente wil graag
veel oplaadpunten voor elektrische auto’s, maar alleen als ze
ook daadwerkelijk gebruikt
worden.”

Contact

Aanvraag laadpaal

De gemeenteraad is bereikbaar
via de griffie: griffie@t-diel.nl
of 0511-460 508 (griffier Sytze
Dijkstra).

Wie elektrisch rijdt, maar bij de
eigen woning geen ruimte heeft
om de auto op te laden, kan een
aanvraag indienen voor een

Diverse oplaadpunten
Tytsjerksteradiel was een van de
eerste gemeenten in Friesland die
duidelijk beleid formuleerde voor
oplaadpunten van elektrische
auto’s. Er zijn inmiddels openbaar toegankelijke oplaadpunten
in Hurdegaryp, Earnewâld,
Eastermar, Oentsjerk en Burgum.
In Burgum staat bovendien al
langere tijd een openbare
oplaadpaal bij het gemeentehuis.
Bij diverse horecagelegenheden
in de gemeente zijn daarnaast
ook nog oplaadpunten voor
fietsen.

