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evenementen

Zieke Iep gezien? Meld het bij de Iepenwacht

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 vergunningsaanvragen
binnengekomen:
-	Oentsjerk, mountainbike toertocht Trynwâlden, start/finish Kafee
’t Wapen fan Fryslân, start tussen 09.00-10.00 u., finish afhankelijk
van de afstand die men fietst (30 km/60 km), uiterlijk 12.00 u.
Route: op de paden en wegen nabij Gytsjerk, Mûnein, Aldtsjerk en
Oentsjerk, incl. het terrein rondom de Klinze alsmede het park om
het Skewiel, m.u.v. pad om de vijver, 3 oktober 2015;
-	Oentsjerk, Stania State, Rengersweg 98b, LC NaZomerfair 2015 met
diverse kramen en stands en live muziek op het terras, 10.00-17.00 u.,
19 en 20 september 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	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.

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. 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.

Verkeers- en beweegactiviteitendag voor senioren
Wilt u weten hoe u veilig de weg op gaat?
Bijvoorbeeld met een rollator, scootmobiel of
fiets. Of wilt u meer informatie over verkeer en
bewegen in Tytsjerksteradiel? Dan mag u op
zaterdag 22 augustus onze Verkeers- en
Beweegactiviteitendag niet missen!

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

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

1794737	Eastermar, Elte Martens Beimastr 2, bouwen van een carport
1845925	Eastermar, Elte Martens Beimastr 69, verbouw + uitbreiding
voormalig kerkgebouw
1845807	Garyp, Greate Buorren 16, nieuwbouw 6 carports
1839091	Garyp, Lytse Buorren 23, Uitbreiding woning met slaapkamer
1856353
Jistrum, Joost Wiersmaweg 1, bouwen carport
1859171	Oentsjerk, Staniasingel 21, Uitbreiding woning met
dakopbouw

Zaterdag
22 augustus

Ook ontdekt u waarom bewegen voor senioren zo
belangrijk is! Ervaar bij verschillende stands en
tijdens activiteiten wat een vervoershulpmiddel voor
u kan betekenen. Ontvang informatie over veilig
fietsen, verkeerseducatie voor ouderen, de Centrale
As en de mogelijkheden van het Openbaar Vervoer. In
de Verkeers- en Beweegtuin oefent u met bewegen en
bij mooi weer kunt u buiten zitten in de tuin of op ons
terras. We hopen u te zien op zaterdag 22 augustus!
Kijk voor meer informatie op www.t-diel.nl of op
www.friesewouden.nl/verkeersdag.

10.00 - 15.00 uur

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronische Gemeenteblad.
Voor nadere info over de vermelde aanvragen/besluiten en de bezwaar- en
Zaterdag
beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.

22 augustus

Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

10.00 - 15.00
uur
Website
Twitter
www.t-diel.nl
@tdiel

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

een samenwerking met weekblad Actief

Zwemwaterkwaliteit in Tytsjerksteradiel gemeten Iets gevonden of verloren?
zwemwaterkwaliteit. Ook op
andere soorten van vervuiling
wordt gecontroleerd.
Op grond van de meetgegevens
van vier jaar krijgen officiële
zwemlocaties ieder jaar een
predicaat ‘uitstekend’, ‘goed’,
‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’.

Is het vertrouwd om in buitenwater te zwemmen of niet?
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.

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.

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

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.

Aanvaardbaar
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’.

Gevonden of verloren voorwerpen… hoe ga je daar tegenwoordig
mee om? “Je meldt dat bij de gemeente waarin je iets bent
kwijtgeraakt of iets hebt gevonden”, zegt Diety Schievink,
werkzaam op de afdeling Burgerzaken bij de gemeente
Tytsjerksteradiel.

Melden bij de gemeente
Voorheen gingen dit soort zaken
via de politie, maar enkele jaren
geleden is deze taak overgeheveld
naar gemeenten. “Dat zit bij veel
mensen nog niet tussen de oren”,
aldus Diety Schievink, “maar is je
fiets weg, ben je een portemonnee
kwijt of ben je je sleutels verloren?
De gemeente zorgt dat dit bekend
wordt.” Alle doorgeven verloren
en gevonden voorwerpen komen
op de website www.t-diel.nl.
Heb je iets gevonden dan kun je
op een lijst op de website kijken
wie het is verloren. Staat het
voorwerp er nog niet tussen, dan
kun je via de gemeente een
melding doen van je vondst.

Gemeenten onderhouden
contacten
“Het handige is dat gemeenten
onderling ook weer contact
hebben”, vertelt Diety Schievink.
“Is iemand uit Brabant hier zijn
portemonnee verloren en wordt
die gevonden, dan zoeken wij
contact met de gemeente waar de
eigenaar woont.”

Aanmelden voorwerpen
Het aanmelden van de verloren of
gevonden voorwerpen kan bij de
balie op het gemeentehuis of
telefonisch. Het kan ook heel
eenvoudig digitaal. Op de homepage vind je de knop ‘Digitaal
regelen’. Klik je daarop dan vind je
zes subknoppen waaronder de
knop ‘Gevonden voorwerpen’. Klik
je hier dan vind je een lijst met
verloren en gevonden spullen, met
datum en locatie.
Boven deze lijst staat een link
naar een meldformulier. Via dit
formulier geef je eenvoudig door
aan de gemeente wat je kwijt bent
of wat je gevonden hebt.
Ook waar het artikel in bewaring
ligt en met wie contact kan
worden opgenomen om het terug
te krijgen.

