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Evenementen

bekendmakingen

AANVRAGEN

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan
‘Tytsjerk, De Krite I (wijziging bestemming van wonen - D2 bouwstroken in wonen - D3 bouwstroken)’ bestemming’ – IMRO code
NL.IMRO.0737.06BPIWP04-vg01

In de afgelopen week is de volgende vergunningsaanvraag
binnengekomen:
-	Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, barbecue voor Earnewâldsters,
livemuziek in feesttent, 19.00-23.00 u., daarna DJ tot 01.00 u., tent
dicht om 02.00 u., 21 mei 2016.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Burgum, vanaf waterpartij op hoek Pr. Bernhardstraat-Hillamaweg naar
de Markt, de Passie met op locaties Pr. Bernhardstraat, Freerk Bosgraafstraat (Foarikker), openluchttheater Pleats en op de Markt scenes
met muziek, 16.00-19.00 u., 20 maart 2016. Gedurende de Passie is
een stukje van de Pr. Bernhardstraat en de Freerk Bosgraafstraat
afgesloten voor doorgaand verkeer;
-	Gytsjerk, ijsbaanterrein Riemersmastrjitte, Tryn’s Rock: muziekfestival
met braderie en culturele activiteiten, 13.00-23.30 u., 28 mei 2016;
-	Jistrum, start/finish kantine v.v. Jistrum, Fjildwei 8, Jistrumer
coulissentocht (ATB-toertocht), 09.00-14.00 u., 13 februari 2016.
Route: Jistrum, Noardburgum en Eastermar;
-	Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/Kûkhernewei 44, autocrosswedstrijd met livemuziek in de tent na de wedstrijd, 10.00-24.00
u., 4 juni 2016. Gedurende de autocrosswedstrijd geldt een parkeerverbod en wegsleepregeling op een gedeelte van de Kûkhernewei.

Het wijzigingsplan is op 25 januari 2016 vastgesteld en wordt de maximum goothoogte verhoogd
van 4 naar 8 meter.
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging
kunnen degenen die tijdig hun zienswijze omtrent
bovengenoemde plannen kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep instellen. Dat kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling
kan tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Dan treedt het plan niet
in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 28 januari
2016 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).

Vooraankondiging bestemmingsplannen Sumar en Jistrum
Er worden bestemmingsplannen voorbereid voor
de dorpen Sumar en Jistrum, met als doel de planologische regelingen te actualiseren.
Het plan zit nu in de vroege voorbereiding. Het
plan is in deze fase nog niet zo ver om ter inzage te leggen. Daarom is er nog geen gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen. Wanneer
het plan ter inzage wordt gelegd, wordt bekend
gemaakt in het huis-aan-huisblad ‘Actief’, op de
website van de gemeente en op de website
www.overheid.nl.

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

Nu ook op
facebook!

A. Verleend reguliere procedure
2111067 Burgum, Prins Bernhardstraat 74, Plaatsen reclamezuil De Friese Wouden
2114205 Earnewâld, Wiidswei 36, nieuwbouw De Fiskrinner
2150387 Eastermar, Sumarderwei 8, Glasvezelkabel brug Burgum
2131637 Hurdegaryp, It Waarlamke, 6 woningen met zadeldak (wijziging eerder verleende vergunning)
2113183 Sumar, Mienskerwei 10, Aanbouw robotruimte
2126683 Tytsjerk, Buorren 22, Verbouw woonhuis

facebook.com/gemeenteTytsjerksteradiel

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!

Wegwerkzaamheden brug Schuilenburg
Rijkswaterstaat voert met ingang van 18 januari herstelwerkzaamheden
uit aan de brug Schuilenburg over het Prinses Margrietkanaal bij
Jistrum. Van maandag 25 januari tot en met vrijdag 12 februari wordt er
overdag tussen 7.00 en 16.30 uur gewerkt. Het verkeer kan dan wel
gebruik maken van de brug, maar moet rekening houden met een
langere wachttijd voor de brug in verband met de werkzaamheden.

Langere reistijd

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

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

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Zwemles voor volwassenen op
vrijdagavond in De Wetterstins
Zwemles voor volwassenen is sinds kort een mogelijkheid
in zwembad De Wetterstins in Burgum. Vrijdagavond van
18.00 tot 18.30 uur geeft zweminstructrice Beata van der HeidePelczar les.

Ook om andere slagen
te leren
De lessen zijn bedoeld voor volwassenen die nog helemaal niet
kunnen zwemmen, soms misschien zelfs bang zijn voor water.
De zwemles is echter ook geschikt
voor mensen die bijvoorbeeld alleen de schoolslag kennen en graag
een andere zwemslag willen leren.

een samenwerking met weekblad Actief

Hoe groot mag jou Ecologische Voetafdruk zijn?
Heb je besloten dat je komende zomer geen verre reis maakt tijdens je vakantie? Dat heeft een gunstige invloed op je Ecologische
Voetafdruk. Er is meer dat je kunt doen om te voorkomen dat je de
aarde overvraagt. Het heeft te maken met keuzes die je maakt.

vertelt Beata van der Heide. “Alleen
volwassen leren veel sneller.” Dat
leren begint met drijven op de buik,
drijven op de rug. Gaat dat goed
dan leren de deelnemers rugcrawl,
borstcrawl, rugslag en tenslotte
schoolslag. Omdat volwassenen
meer controle over hun motoriek
hebben, leert zelfs iemand die nog
nooit gezwommen heeft de zwemvaardigheid snel aan.

De Ecologische Voetafdruk is een
manier om aan te duiden hoe jij
met je leefgewoontes de aarde
belast. Alles wat je gebruikt in het
leven moet namelijk geproduceerd
worden. Daarvoor is ruimte nodig
en daarvoor wordt CO2 uitgestoten. Als je die benodigde ruimte
omrekent naar bruikbaar land, dan
krijg je wat men noemt de Ecologische Voetafdruk. Hoeveel ruimte
op aarde neem jij in beslag met je
leefgewoontes?

Opgeven kan via de website
www.wetterstins.nl of bij de balie
van het zwembad.

Minder vlees eten

Volwassenen leren snel
De zwemles voor volwassenen sluit
aan bij de wensen van de deelnemer. “We bouwen de lessen net zo
op als de lessen voor kinderen”,

Facebook
gemeenteTytsjerksteradiel

Vliegtuigverkeer is een aanslag
op het milieu. Vlees eten ook. De

productie van vlees vraagt zoveel
grond, energie en CO2 uitstoot dat
je vanuit milieu-oogpunt zou
kunnen besluiten bijvoorbeeld
om de dag vlees te gaan eten.

Jouw Ecologische
Voetafdruk
Er zijn verschillende
websites waar je kunt
uitrekenen wat jouw
persoonlijke Ecologische
Voetafdruk is. Bij een eerlijke verdeling is per persoon 1,7 mondiale
hectare (gha) beschikbaar. Wereldwijd gebruikt de mens echter gemiddeld 2,6 gha per persoon. Het

feit dat mensen meer gebruiken
dan eigenlijk voor hen beschikbaar is, betekent dat zij reserves
van de aarde verbruiken.
Zou jij je Ecologische Voetafdruk
willen verkleinen?
Dat kan door het
maken van keuzes.
Een vliegreis naar
Thailand bijvoorbeeld
veroorzaakt meer CO2uitstoot dan een gemiddeld
gezin per jaar uitstoot door
het gebruik van gas en elektra.
Zo wordt je Ecologische Voetafdruk ook vergroot door de keus
voor een tweede auto in het gezin
of het gebruik van de airco, een
tweede koelkast of bijvoorbeeld
de wasdroger.

