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bekendmakingen

RIED 21 JANNEWARIS 2016

Ontwerp wijzigingsplan i.c.
bestemmingsplan Garyp, Skeanpaed
(wijziging bouwvlakken met Imro –
code: NL.IMRO.0737.03BPIWP02-ow01

Ontwerp bestemmingsplan
‘Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen
bestemming’ – IMRO – code: NL.
IMRO.0737.12BPII-ow02

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan indienen.
Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van B en
W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail
gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen en
Wenjen).

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op
het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan
schriftelijk (gericht aan Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail
gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen en
Wenjen).

Ontwerp bestemmingsplan
‘Jistrum, Tillewei 3A (aanbrengen
bouwvlak)’ – IMRO – code: NL.
IMRO.0737.15BPIV-ow02

Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 21 januari
voor een periode van 6 weken ter inzage bij de balie
Bouwen en Wenjen en is te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code)

Foarôfgeand oan de riedsgearkomste is der in
harksit oer de keapsneinen yn de gemeente
Tytsjerksteradiel. Disse harksit sil om 19.30
oere starte. Om uterlik 21.00 oere, begjint de
ried. 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.

Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-	Burgum, start/finish bij de elektriciteitscentrale aan de Koumarwei,
BurgumRun, 12.00-16.00 u., 11 september 2016. Gedurende de
BurgumRun zijn de Stateheide (van 14.00-15.00 u.), de Kerklaan (van
14.00-14.30 u.) en de Menno van Coehoornweg (van 14.00-14.30 u.)
afgesloten voor verkeer;
-	Oentsjerk, in bosgebied “Griekenland en Turkije” nabij park Stania
State, theatervoorstelling “De Bodemloze Put”, 20.00-22.00 u., 29 en
30 juni, 1, 3, 7, 8, 9 en 10 juli 2016;
-	Tytsjerk, Symen Halbeswei 8, Pinksterfeest voor alle leeftijden in 2
tenten met live muziek, kamperen, sport en spel, 09.00-23.00 u., 13
t/m 15 mei 2016.

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
2111975 Aldtsjerk, Rhaladijk 6, vernieuwen dak+gevel bedrijfsloods
2095329 Burgum, Kuormakkersstrjitte 27, bouwen berging
2124429 Burgum, Roggemounewei 85, kappen blauw spar
2140281 Burgum, Schoolstraat 47, reclame bord plaatsen
2061931 Earnewâld, Wiidswei 32, aanpassen zijgevel
2119997 Garyp, Greate Buorren 11, kappen van bomen
2121091 Hurdegaryp, Hazzeleger 5, kappen bomen
2112373	Hurdegaryp, achter Preesterlânswei 58, kappen van een boom
2018431	Noardburgum, tpv Westersingel en Heidstreek Fietsbruggen Centrale As
2088669 Noardburgum, Zomerweg 78, uitbreiden slaapkamer
2137495 Wyns, Wyns 31, kappen bomen

VERLENINGEN
In de afgelopen week is de volgende vergunning verleend:
-	Hurdegaryp, parkeerterrein MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5,
kofferbaksale met max. 53 auto’s, 10.00-15.00 u., 17 april 2016

Nu ook op
facebook!

facebook.com/gemeenteTytsjerksteradiel

B. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure
1365955	Sumar, Solcamastraat 24, revisievergunning vanwege interne bedrijfswijziging

Wegwerkzaamheden brug Schuilenburg

Kom elke maandag vanaf 15.00 tot 16.30 uur
zwemmen in De Wetterstins! Alle kinderen
die een zwemdiploma hebben kunnen
onder begeleiding leuke dingen in het
zwembad komen doen!

Rijkswaterstaat voert met ingang van 18 januari herstelwerkzaamheden uit aan de brug Schuilenburg over het Prinses Margrietkanaal bij
Jistrum. Van maandag 18 tot vrijdag 22 januari wordt er gewerkt
tussen 18.30 en 3.00 uur. De brug is dan afgesloten voor al het
wegverkeer. Er wordt omgeleid via brug Kootstertille.

Elke maand is er een thema waaraan
verschillende activiteiten gekoppeld
worden, maar er is ook genoeg ruimte
om vrij te zwemmen.

Langere reistijd
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een
langere reistijd. In de periode van 25 januari tot en met 12 februari
wordt het woon-werkverkeer en schoolgaande kinderen geadviseerd
een kwartier eerder te vertrekken in verband met de langere wachttijd
voor de brug.

Tijdens LOS op maandag is er badpersoneel
aanwezig en krijgen de kinderen fruit en drinken.

Kijk voor meer informatie op www.t-diel.nl.

Kijk voor meer informatie op 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
Telefoon Whatsapp
Postbus 3
14 0511
06-21 15 48 97
9250 AA Burgum (geen netnr)

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel
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een samenwerking met weekblad Actief

Gemeente op Facebook: al 608 ‘vind-ik-leuks’
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een Facebookpagina. Like de pagina en de
gemeentelijke nieuwtjes
verschijnen in het vervolg
ook op jouw tijdlijn.
“We gebruiken Facebook voor
allerhande mededelingen. Met
de ijzel bijvoorbeeld konden
we er berichten plaatsen over
de strooiroutes. Door de ijzel
onderstonden er ook wijzigingen
in de ophaalroutes van de groene
containers. Via Facebook konden

we de mensen daarover direct
informeren”, vertelt Amarins de
Haan, communicatieadviseur van
de gemeente.

Groter bereik
Al langer gebruikte de afdeling
Communicatie met hetzelfde
doel Twitter, maar via Facebook
lijken nu meer mensen te worden
bereikt. “Een bericht over de
werkzaamheden bij de brug van
Skûlenboarch was binnen een
paar dagen bijna vijfduizend
keer bekeken”, geeft Amarins als
voorbeeld.

Informerend en antwoord
op vragen
Facebook is voor de gemeente
een laagdrempelige manier om
mensen te informeren, maar ook
om vragen te beantwoorden.

Op de hoogte blijven via
Facebook?
Wil je ook de Facebookberichten
van de gemeente op je tijdlijn?
Ga naar www.facebook.com/gemeenteTytsjerksteradiel en like
de pagina.

