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Konsept-aginda

BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
2052547
Sumar, Greate Buorren 25, Plaatsen carport		
2097519
Aldtsjerk, Rhaladyk, Aanleggen Ovonde

- Kosten flechtlingen
- Startdokumint bestimmingsplan Jistrum 2017
- Startdokumint bestimmingsplan Sumar 2017
- Oardering subsydzjes Kulturele Haadstêd 2018
- Begrutting Opo Furore
- Finansjeel kader Veiligheidsregio Fryslân 2017-2020
- Koördinaasjefersyk útwreiding sânwinput Suwâld
- Beneamen lid Wurkjouwerskommisje

B. Verleend uitgebreide procedure
1506013
Tytsjerk, Symen Halbeswei 8, brandveilig gebruik

Foarôfgeand oan de riedsgearkomste is der in harksit oer de
keapsneinen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Earne oars op dizze
pagina fine jo dêr mear ynformaasje oer.
De definitive aginda komt yn Actief fan nije wike. Foar mear
ynformaasje oer de stikken of de mooglikheid om yn te sprekken,
sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei de griffy 0511 - 46 05 08.

De deur uit?
Laat een
lamp aan.

Hoorzitting koopzondagen
Op donderdag 21 januari 2016 organiseert de gemeenteraad een
hoorzitting over koopzondagen in onze gemeente. Iedereen is welkom
bij de hoorzitting. Bent u belangstellende of wilt u inspreken?
Meld u dan aan via e-mailadres griffie@t-diel.nl of bel 0511 46 05 08.
Wanneer:
Aanvang:
Einde:
Waar:

Als er licht brandt, maakt je huis een
bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.

donderdag 21 januari 2016
19.30 uur
21.00 uur
gemeentehuis Burgum

De Wetterstins
gesloten op
9 en 10
januari
2016
Op zaterdag 9
en zondag
10 januari
2016 worden
in de Wetterstins
in Burgum de
Provinciale (Friese) Winter
Kampioenschappen gehouden.
Dit wordt georganiseerd door
de Wetterwille in samenwerking met de Regio Noord van
de KNZB. Meer informatie over
zwemtijden is te vinden op de
website van de Wetterwille,
www.wetterwille.com.
Zwembad gesloten
Het zwembad is op deze dagen
gesloten voor publiek.
Natuurlijk mag iedereen de
wedstrijdzwemmers komen
aanmoedigen!

Meer informatie vindt u op www.raad.t-diel.nl.
U bent van harte uitgenodigd!

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 netnr)

Whatsapp
06-21 15 48 97

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

emakkelijk.nl

een samenwerking met weekblad Actief

Het strooibeleid van Tytsjerksteradiel

Meer woninginbraken als de dagen korter worden

Dieven zijn dol op donker

We hebben er nog niet zo veel last van gehad, maar het is nu
toch erg glad. Om de gladheid te bestrijden heeft de gemeente
Tytsjerksteradiel een strooibeleid waarbij ze gebruik maken
van eigen materiaal en personeel. De gemeente beschikt over
drie grote auto’s, twee kleine auto’s en een trekker met
natstrooier. In geval van extreme weersomstandigheden met
veel neerslag wordt er ook gebruik gemaakt van enkele
loonbedrijven.

Gladheidmeldsysteem
Om op tijd te kunnen strooien is
er een gladheidmeldsysteem. Op
de meest koude punten in de
gemeente zijn sensoren geplaatst
die een melding afgeven wanneer
er gladheid optreedt. Er zijn
sensoren in Eastermar op de
Sumarderwei, in Gytsjerk op de

Canterlandsewei en tussen Garyp
en Earnewâld op de Feantersdyk.
Gladheidscoördinator Hein van
Althuis vertelt: “De sensoren
geven twee soorten meldingen. Bij
de ene melding kan er sprake zijn
van plaatselijk opvriezen. Dit kan
een teken zijn van beginnende
gladheid. Wij beslissen dan of het

nodig is om te strooien. Bij de
andere melding is er sprake van
sneeuw of ijzel en is strooien
altijd nodig.”

Strooiroutes
Meestal wordt er preventief
gestrooid, om gladheid te
voorkomen. De hoofdroutes
worden als eerste gestrooid. Dit
zijn de routes die de dorpen met
elkaar verbinden. Als de weersomstandigheden het toelaten, gaat
men over op het strooien van de
routes van de tweede fase. Dit zijn
de routes binnen de bebouwde
kom en rondom scholen.

Als de dagen korter worden,
stijgt het aantal inbraken. Dat
is altijd zo geweest. Inbrekers
gaan nou eenmaal het liefst in
het donker te werk om
ongezien te blijven. De
oplossing lijkt simpel en is
dat ook: goede verlichting.
Een verlichte omgeving
schrikt dieven af en voorkomt
woninginbraken.

ting met een tijdschakelaar maakt
al een enorm verschil. Gebruik
niet een klein lampje om te doen
of je thuis bent. Daar prikken
inbrekers wel doorheen. Maar laat
bijvoorbeeld ook een lamp aan op
de bovenverdieping. Kortom; zorg
ervoor dat het huis een bewoonde
indruk maakt”, aldus Tieman.

De meeste woninginbraken
worden gepleegd in de donkere
maanden van het jaar. Politiegegevens bevestigen dat het aantal
woninginbraken in Nederland
vanaf oktober begint te stijgen.
“Een donkere avond biedt inbrekers twee voordelen.” Zegt Lilian
Tieman van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). “Als een huis ‘s
avonds niet verlicht is, weet een
inbreker dat er niemand thuis is.
Ten tweede kan een inbreker in
een onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan.”

De aandacht voor verlichting moet
zich volgens haar niet alleen
beperken tot de binnenkant van de
woning. “Zorg ook voor goede
buitenverlichting bij alle deuren
die vanaf de openbare weg
zichtbaar en bereikbaar zijn. De
buitenlamp bij de voordeur kan
het gezicht van de bezoekers te
verlichten. Zo kunt u een betere
afweging maken om wel of niet de
deur te openen.” Het is niet nodig
om felle, energieslurpende
verlichting aan te doen. Sterke
wisselingen van licht en donker
maken de omgeving juist minder
goed zichtbaar. Een beperkte maar
gelijkmatige verlichtingssterkte
voldoet meestal, omdat de ogen
daaraan wennen.

Licht, Lawaai en Lang
werk
Licht, lawaai en lang werk gaan
inbrekers het liefst uit de weg.
“Deze drie omstandigheden zijn
voor hen doorslaggevend om een
kans te wagen of op zoek te gaan
naar een andere woning. Verlich-

Binnen- en
buitenverlichting

Kijk voor meer informatie en tips
om een woninginbraak te voorkomen op www.politiekeurmerk.nl.

