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5 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

evenementen

BESLUITEN

AANVRAGEN

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

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningaanvragen binnengekomen:

1866605	Burgum, Florynwei 5, gebruik pand deels t.b.v. reparatie en
verkoop fietsen
1822661 Aldtsjerk, Rhaladijk 8 a, nieuwbouw overdekte buitenruimte
B. Beschikking uitgebreide procedure
1722181	Eastermar, Grote Hornstweg 16, verbouw woonboerderij
(rijksmonument)

Download nu

de handige afvalapp

-	Noardburgum, terrein FCC de Heideclub aan de
Westersingel, regionale fietscrosswedstrijd met
muziek, 13.00-17.00 u., 22 augustus 2015;
-	Noardburgum, dorpshuis De Balstien,
feestelijke opening seizoen 2015-2016,
ringrijden, barbecue en live muziek,
13.00-20.00 u., 29 augustus 2015.
Gedurende de activiteit wordt de van
Cronenburgweg, Pieter Hylkemastraat, S.K. 		
Feitsmastraat en Veldmansweg afgesloten
voor verkeer.

-	Oentsjerk, sportcomplex Kaetsjemuoilan,
van Haersmasingel 40, sponsor activiteit VC
Trynwâlden, 16.00-20.30 u., 3 oktober 2015;

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Burgum, Noardburgum, Jistrum, Sumar, Eastermar,
De Tike, Twijzelerheide, Twijzel, Kootstertille, Veenklooster, Kollum en Buitenpost: BROMMELS!, het
Wâldpyk bramenfestijn van de Noardlike Fryske
Wâlden, 09.00-21.00 u., 22 en 23 augustus 2015;
- Sumar, Joute van der Meerwei 2a: Familiedag v.v.
Suameer, 08.30- 23.30 u., 15 augustus 2015.

De app kan gratis gedownload worden via www.omrin.nl.

Wat kunt u doen tegen
wateroverlast?
U herkent het vast wel. Door
klimaatveranderingen worden de
buien heviger en veroorzaken
meer overlast. Maar weet u ook
dat u bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk bent voor het hemelwater dat op uw erf valt?

meest in de zomermaanden, dat
betekent niet dat het dan ook
vaker regent. De regen komt dan
met grote hoeveelheden ineens
uit de lucht vallen en is meestal
van kortere duur dan in de
winter.

Neerslag in Nederland
Jaarlijks valt er gemiddeld 80
centimeter regen in ons Land. In
Friesland valt gemiddeld nog wat
meer, namelijk zo’n 85 centimeter. Gewoonlijk valt de regen het

Wateroverlast tijdens een
zomerse bui voorkomen
De inrichting van uw tuin kan al
een groot verschil maken bij het
voorkomen van wateroverlast bij
een zomerse bui. Stel dat een tuin

van 150 m² helemaal betegeld
wordt en afwatert op de riolering,

dan komt daar jaarlijks 135.000
liter (schoon) water in terecht.

Beperk daarom de verharding en
laat het regenwater in de grond
zakken. Daarnaast kunt u ook
kiezen voor een waterdoorlatende
verharding, er is ruime keuze
hierin. Houtsnippers zorgen
bijvoorbeeld voor een goed
doorlatend oppervlak en zijn
eenvoudig en goedkoop. Het is
ook mogelijk een vijver of een
waterloopje in de tuin aan te
leggen zodat er veel regenwater
wordt opgevangen en wat
afgevoerd kan worden naar
bijvoorbeeld een sloot of een
greppel.

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.
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een samenwerking met weekblad Actief

Kunst in de openbare ruimte; Burgum
In ieder dorp van de gemeente Tytsjerksteradiel staat een kunstwerk, een beeld dat het
dorp kenmerkt. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de achtergrond van een kunstwerk
is? Welk verhaal zit er bijvoorbeeld achter het
standbeeld in de jachthaven van Burgum?

De boten kregen de naam Bergumermeer, oftewel
BM’er.

Een oogje in het zeil houden
Nu is er in Burgum alom aandacht voor de geschiedenis van deze populair geworden zeilboten, maar dertig

“Honden- en
paardenpoep
in struiken
vindt niemand
terug”
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.

Schepje bij de hand

Eerbetoon aan Hendrik Bulthuis
In 1986 werd het bronzen beeld in de jachthaven
geplaatst. Het was ontworpen door kunstenaar Gosse
Dam. Het beeld is een eerbetoon aan Hendrik
Bulthuis, de Burgumer die in de twintiger jaren van
de vorige eeuw een boot ontwierp voor de man met
de smalle beurs. Doordat hij een zeilboot maakte van
latten, werd de zeilsport betaalbaar voor iedereen.
Zeilen kon een echte volkssport worden.

jaar geleden, toen het beeld werd geplaatst, dreigde
Bulthuis in de vergetelheid te geraken. Leden van de
watersportvereniging ‘Bergumermeer’ en van de Vereniging voor Dorpsbelang, voorkwamen dit door de
Kulturele Rie Tytsjerksteradiel te overtuigen dat
Hendrik Bulthuis een monument waard was. Het werd
een beeld van een sportzeiler met pet, die zittend op
de rand van zijn boot (de helmstok van het roer in de
hand) in de lucht tuurt, ‘een oogje in het zeil houdt’.

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.

Vies
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.”

Weg ermee
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.

