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AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen
binnengekomen:
-	Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5, noflike jûn met
livemuziek van lokale artiesten, 19.00-01.30 u., 13 februari 2016.

- Kosten needopfang
-	Startnotysje bestimmingsplannen Jistrum
2017 en Sumar 2017
-	Dielsubsydzjeoardering Kulturele Haadstêd
2018
- Begrutting 2016 Opo Furore
- Finansjeel kader Veiligheidsregio Fryslân 2017-2020
- Koördinaasjefersyk útwreiding sânwinput Suwâld
- Beneamen lid Wurkjouwerskommisje

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Eastermar, kantine Sportcomplex de Burgerkamp, ’t Hof 84a,
livemuziek na afloop voetbaltoernooi, 16.30-20.00 u., 9 januari 2016.

Omgevingsvergunningen

Foarôfgeand oan de riedsgearkomste is der in harksit oer de keapsneinen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. De riedsgearkomste sil uterlik
21.00 oere beginne. Earder is ek mooglik; dat hinget fan de eintiid fan
de harksit ôf dy’t om 19.30 oere starte sil.
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.

BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
2113277 Gytsjerk, Canterlandseweg 8, vernieuwen entreepui
2093707	Hurdegaryp, langs rondweg, bouwen licht- en geluidsschermen
2086283 Tytsjerk, Singel 10, plaatsen schuur

Gezellige
ochtend in
De Wetterstins
Dinsdag 19 januari is er in
zwembad De Wetterstins een
gezellige ochtend met koffie/
thee en iets lekkers.
Harry Visser uit Leeuwarden
zorgt met de trekzak voor de
muziek. Deze ochtend is voor
alle recreatieve bezoekers van
het zwembad en voor de
deelnemers aan seniorfit.
Tijdstip: 9.00 tot 11.00 uur.
Waar: 	Ontvangsthal
De Wetterstins
in Burgum

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:		

donderdag 21 januari 2016
19.30 uur
21.00 uur
gemeentehuis Burgum

Vergadering
Algemeen Bestuur
Gemeenschappelijke Regeling
Sociale Werkvoorziening Fryslân
Belangstellenden zijn welkom om
de vergadering van 22 januari
2016 bij te wonen. Kijk voor de
agenda en meer informatie op
www.t-diel.nl.

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

Heeft u
ondersteuning
nodig op het
gebied van welzijn,
wonen en zorg?

De zwemtijden zijn
deze ochtend
niet gewijzigd.

Neem dan
contact
op met het
Dorpenteam via
telefoonnummer
0511-46 07 67.

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

Strooibeleid gemeente Tytsjerksteradiel
gemeentelijke wegen is ’s nachts
bijna geen autoverkeer en is de
zoutlaag niet ingereden. Hierdoor
kan het voor komen dat de weg na
het strooien glad blijft.

Te 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
wagens, twee kleine wagens en een trekker met natstrooier.
Maar hoe werkt dat beleid precies?

Gladheidmeldsysteem

Strooiroutes

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 van de gemeente 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. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen, zoals bij extreme
gladheid.”

De hoofdroutes worden als eerste
gestrooid. Dit zijn de routes die
de dorpen met elkaar verbinden.
In de tweede fase worden de
routes binnen de bebouwde kom
en rondom scholen gestrooid. Dit
gebeurt alleen als de hoofdwegen
goed schoon zijn.

Toch nog glad
Het komt wel eens voor dat de wegen nog altijd glad zijn, ondanks
dat er gestrooid is. Wanneer er
preventief zout gestrooid is en
het begint ‘s nachts te ijzelen, dan
komt deze ijzellaag bovenop de
zoutlaag te liggen. Het zout kan
zijn werk namelijk pas doen wanneer er auto’s over de weg rijden.
Met veel autoverkeer wordt het
zout sneller geactiveerd en wordt
de weg geleidelijk stroever. Op

Bij extreme gladheid is het
daarom ook voor de strooiwagens
te glad om te rijden. De zware
auto’s kunnen op deze gladde
wegen gemakkelijk wegglijden. In
deze gevallen staat de veiligheid
van de medewerkers voorop. De
provinciale wegen zijn doorgaans
sneller ijsvrij. Dat komt omdat er
meer autoverkeer blijft rijden op
de provinciale wegen dan op de
gemeentelijke wegen en kan het
zout dus sneller zijn werk doen.
Daarnaast heeft de provincie meer
capaciteit om te blijven strooien.

Fietspaden
De fietspaden langs de hoofdroutes worden gewoonlijk in de
eerste fase gestrooid. Maar ook
voor de fietspaden geldt dat het
zout ingereden moet worden. Op
de fietspaden is dat nog lastiger
dan de wegen. Als het glad is gaan
er minder mensen op de fiets en
wordt het fietspad dus niet ingereden, daardoor kan het strooizout
de ijzellaag niet oplossen. De
fietspaden blijven in dit geval zo
extreem glad dat de strooiauto’s
hier nog niet op kunnen rijden
vanwege de veiligheid.

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 De Wetterstins in Burgum. Het heet ‘LOS op Maandag’.
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.
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.”

Meedoen?
Alle kinderen met een
zwemdiploma zijn welkom, tot
maandag!
Kijk voor meer informatie op
www.wetterstins.nl.

