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bekendmakingen

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Algemene subsidieverordening 2016

BESLUITEN

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot het wijzigen
en opnieuw vaststellen van de Algemene subsidieverordening.

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

Aanpassingen
De verordening is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in wetgeving
en rechtspraak. Daarnaast zijn bepalingen over procedures en termijnen aangepast. Opnieuw is de bepaling opgenomen dat de subsidie
wordt geweigerd als het salaris van directieleden, bestuurders of
medewerkers van een instelling hoger is dan het salaris van de burgemeester. Deze bepaling is een aanvulling op de regeling in de ‘Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke
sector’. In verband met de samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en
Achtkarspelen zullen in beide gemeenten dezelfde procedures en
termijnen gelden.
Stukken ter inzage
De verordening is integraal opnieuw vastgesteld als Algemene subsidieverordening 2016. De wijziging is opgenomen in het gemeentelijke
verordeningenbestand (www.overheid.nl). De verordening treedt in
werking op 1 januari 2016. Het volledige besluit ligt vanaf 30 december
ter inzage op het gemeentehuis.

Kerstbomenactie
In de eerste week van januari worden de kerstbomen weer apart
ingezameld. Dit gebeurt op de dag nadat uw groene of grijze container
geleegd is. De ophaalactie start op dinsdag 5 januari in de Trynwâlden.
De laatste route wordt gereden op maandag 11 januari in Burgum West,
Earnewâld, Sumar en Garyp. In Sumar worden de kerstbomen versnipperd
en tot compost verwerkt. Kijk voor meer informatie op www.t-diel.nl.

Niet thuis
tijdens de
feestdagen?
Sluit ramen en deuren goed af en gebruik
een tijdschakelaar voor je verlichting.

2056335 Burgum, Swanneblom 7, damwand plaatsen
2107405	Burgum, Hegediken, uitbreiden en opnieuw inrichten
van voormalig gronddepot tot moerasgebied
2095093	Burgum, Schoolstraat 102, kappen van bomen en
wijzigen bestaande uitrit
2110081 Burgum, Menno van Coehoornweg 7, kappen bomen
2080887	Garyp, Hooiweg, Nonnepaed, Feansterdyk, aanleggen
aardgastransportleiding
2102363 Hurdegaryp, Pôllesingel 2, kappen van bomen		
2098229 Hurdegaryp, Reidlânswei, kappen van twee eiken

EVENEMENTEN
VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	Aldtsjerk, naast Café Moarkswâl
op het Jeen van den Berg plein,
oudejaarsmiddag feest in een
feesttent met live muziek,
15.00-20.00 u., muziek tot 19.00
u., 31 december 2015;
-	Aldtsjerk, in Café Moarkswâl,
Van Sminiaweg 107 en in een
feesttent op het naastgelegen
Jeen van den Berg plein,
Oudjaarsnachtfeest voor de
Trynwâlden met drive-in show,
00.30-05.00 u., 1 januari 2016;
-	Burgum, hofje Tichelkamp,
kampvuur buurtvereniging,
19.00-01.00 u., 31 december
2015;
-	Burgum, naast Plus Supermarkt,
Markt 53, schaatsbaan met
schaatspodium, sneeuwkanon
en koek en zopie kraam,
11.00-17.00 u., 2 januari 2016;
-	Hurdegaryp, MFC It Maskelyn,

Easter Omwei 5, toneelvoorstelling met na afloop live muziek,
22.30-02.00 u., 23 en 30 januari
2016;
-	Jistrum, gymzaal Fjildwei,
nieuwjaarsconcert Joost
Wiersma, 14.00-18.00 u., 3
januari 2016;
-	Oentsjerk, sportcomplex
Kaetsjemuoilân, Van Haersmasingel 40, nieuwjaarsreceptie vc
Trynwâlden en kf de Wâlden,
20.30-02.00 u., 2 januari 2016;
-	Ryptsjerk, sportcomplex VV
Rijperkerk, Binnendijk 53B,
Nieuwjaarsborrel met livemuziek na de voetbalwedstrijd,
16.30-22.30 u., 2 januari 2016;
-	Sumar, achter dorpshuis De
Kamp, Kn. Wytseswei 15,
vreugdevuur, 24.00-06.00 u., 1
januari 2016;
-	Wyns, Eetcafé De Winze, Wyns
30, oudejaarsfeest, 24.00-04.00
u., 1 januari 2016.

Kijk voor
alle gewijzigde
openingstijden
rond oud & nieuw
op www.t-diel.nl.

horeca
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de
volgende aanvraag Exploitatievergunning openbare inrichting
binnengekomen:
-	Sumar, Greate Buorren 16-18,
It Trefpunt, jeugdsoos.

Zwembad

|	De Wetterstins

Acht weken succesvol
aan de slag met
voeding en beweging?
Dat kan met Aquaslank! De cursus
bestaat uit een persoonlijk voedingsadvies op maat en een afwisselend programma in het water.
Woensdag 6 januari start er weer
een nieuwe cursus Aquaslank.
Aanmelden kan via
www.wetterstins.nl.

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

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

LOS op maandag: na schooltijd
leuk doen in het zwembad
Wat willen kinderen? Die vraag stelde het zwembadpersoneel
aan leerlingen van diverse basisscholen. Het resultaat is een
buitenschools programma in zwembad emakkelijk.nl
De Wetterstins in
Burgum. Het heet ‘LOS op Maandag’ en begint op 4 januari met
een gratis middag.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

LOS staat voor Leermoment,
Ontspanning en Speelmoment.
LOS op Maandag is iedere maandag in het zwembad. Kinderen
betalen € 2,50 entree per keer en
kunnen geheel vrijblijvend
meedoen. Ze leren dingen die ze
leuk vinden, zoals snorkelen of
survivallen.

Het basisidee
Op maandagmiddagen van 14.45
tot 16.30 uur zijn kinderen met
minimaal een A-diploma welkom
in De Wetterstins. Of je nu om
15.00 uur of om 15.30 uur binnen
bent, dat maakt niet uit. Meedoen
kan altijd. Daarnaast is er voor
iedereen ranja en fruit.

Regels afsteken vuurwerk
en carbidschieten
Kinderen mogen deze middag zelf
weten wat zij gaan doen. Het
zwembad is namelijk opgedeeld in
drie delen. In het ene deel kunnen
kinderen iets leren, zoals snorkelen of survivallen. Daarnaast is er
een ruimte voor verschillende
spellen en in een ander deel is er
gelegenheid voor vrij zwemmen.
Al deze activiteiten hangen samen
aan een thema. Dit thema wisselt
na vier weken en het thema wordt
afgesloten met een disco.

Enquête op school
“We hebben een enquête gehouden
op basisscholen”, vertelt badmeester Hein Mosselaar. “Daaruit bleek
dat kinderen graag snorkelen,
survivallen en discozwemmen. Ze
vinden het prettig als ze vrij zijn,
maar ook wat structuur krijgen.
Die dingen hebben we gecombineerd in LOS op Maandag.”

Om vuurwerkoverlast te
voorkomen gelden dit jaar
nieuwe regels. Vuurwerk mag
niet meer overdag worden
afgestoken. Landelijk is
vastgesteld dat dit alleen is
toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari
02.00 uur.

Verkoop vuurwerk
Vuurwerk kan worden gekocht op
29, 30 en 31 december bij daarvoor aangewezen winkels. Dit zijn
in Tytsjerksteradiel De Jong aan
de Lageweg in Burgum, de
Welkoop in Burgum, Schildersbedrijf Hoekstra in Hurdegaryp,
Joustra in Aldtsjerk en Edwood in
Garyp. Kopers moeten minimaal
12 jaar zijn, maar voor sommige
vuurwerkartikelen zelfs 16 of
18 jaar.

4 januari gratis

Gebruik een
vuurwerkbril!

De allereerste keer, maandag 4
januari, zijn alle kinderen gratis
welkom. “Als een soort dankjewel
voor het invullen van de enquête.”

Bij de vuurwerkwinkels zijn
ook vuurwerkbrillen te koop. Een
absolute noodzaak voor wie veilig
vuurwerk wil afsteken of naar

buiten gaat om te kijken naar het
vuurwerkspektakel. Kijk voor alle
tips over veilig vuurwerk afsteken
op de website van Stichting
Consument en Veiligheid (SCV).

Regels carbidschieten
Carbid mag wel op 31 december
worden afgeschoten tussen 10.00
uur tot 02.00 uur. Echter alleen op
de daarvoor aangewezen locaties.
De locaties met vergunningen in
Tytsjerksteradiel staan vermeld op
de website van de gemeente.

Activiteiten tijdens de
jaarwisseling
In bijna ieder dorp in de gemeente, wordt na de jaarwisseling een
nieuwjaarsfeest georganiseerd.
Ook hiervoor zijn locaties
aangewezen. Gemeente en
dorpsbelangen hopen zo te
voorkomen dat er overlast
ontstaat door illegale vreugdevuren of overmatig alcohol- en
drugsgebruik op straat. Ook deze
informatie is te vinden op
www.t-diel.nl.

