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Voorontwerp bestemmingsplan ‘Readtsjerk’

Rectificatie in verband
met ter inzage datum

Konsept-aginda
- Memo hanthavenjen Noardburgum
- Doarpsinisjatyf Aldtsjerk Foarút
- Keapsneinen
- Fêststellen bestimmingsplan Zwartkruis, Noardburgum
-	Fêststellen bestimmingsplan Eastermar, Grote Hornstweg 2
‘Geurverordening’ Ds. Pelstraat 17, Suwâld
- Kaderbrief Veiligheidsregio
- Ynstellen Klankbordgroep Omgevingswet

Inspraakreactie indienen
Tijdens de inzagetermijn kan een
ieder een inspraakreactie indienen.
Dat kan schriftelijk (gericht aan het
college van B en W van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld) of mondeling na telefonische
afspraak met team Romte, telefoonnummer 140511.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming’ – IMRO code
NL.IMRO.0737.12BPIIow02

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.

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 4
februari 2016 voor een periode van
6 weken ter inzage bij de het
Klanten contact centrum en is te
vinden op www.dantumadiel.eu en
op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code: NL.IMRO.1891.
Readtsjerk-0201).

Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende vergunningsaanvraag
binnengekomen:
-	Aldtsjerk, terrein Klaas Douwesweg 1 en Oentsjerk, in bosgebied
“Grykelân en Turkije” en rododendronvallei, samengestelde wedstrijd
voor paarden en pony’s, 07.00-18.00 u., 16 juli 2016;
-	Earnewâld, terrein naast galerie Koopmans, de Stripe 14, bouwen en
stoken van Keramiek-ovens van papier (workshop), 10.00-17.00 u.,
21 mei 2016;
-	Garyp, Elverdink Hoveniers, Earnewarre 7, tuin event in tent i.v.m.
20 jaar bestaan, 10.00-16.00 u., 12 maart 2016;
-	Noardburgum, Steenhandel Boonstra, Rijksstraatweg 63, Open dagen
Steenhandel Boonstra, 10.00-17.00 u., 25, 26 en 28 maart 2016;
- Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/ Kûkhernewei 44, trekker
trek met boeren tractors, 17.00-23.00 u., 3 juni 2016;
-	Oentsjerk, nieuw parkeerterrein naast Stania State, Dr. Kijlstraweg,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek, kermis, volleybal, optocht
feestwagens, kinderspelen, sport en spel, dorpsmatinee, barbecue en
kerkdienst, 19 t/m 22 mei 2016;
-	Oentsjerk, grasveld voorzijde Stania State, Rengersweg 98a, bruiloftsfeest met DJ in een tent, 20.30-01.00 u., 20 augustus 2016;
-	Ryptsjerk, Teetún de Hollen, Oosterdijk 16 en Slachtebos, Slachtedyk 4,
voorjaarsmarkt, foto-exposities, 10.00-16.30 u., culturele (nacht)
dorpswandeling door Ryptsjerk, 10.00-16.30 u. en 22.00-24.00 u.,
28 mei 2016. Kunstmarkt, foto-expositie, culturele dorpswandeling,
11.00-16.30 u., 29 mei 2016;
-	Sumar, weiland Bosweg, autocross, 09.00-21.00 u., 16 mei 2016. Van
09.00-22.00 u. is de Bosweg vanaf de Skepersloane tot de Polderdyk
afgesloten voor doorgaand verkeer;
-	Suwâld, weiland Noorderend 27, dorpsfeest met feesttent, zeskamp,
bonte avond, livemuziek, leeftijdspellen, spellen schoolkinderen,
lopend buffet en kerkdienst, 9 t/m 12 juni 2016.

Informatiemoment
Wilt u zich op de hoogte laten
stellen over het voorontwerp
bestemmingsplan Readtsjerk? Dan
bent u woensdag 24 februari 2016
welkom bij het informatiemoment.
Deze vindt plaats tussen 16.00 en
20.00 uur in Restaurant De
Trochreed, Boskwei 27 Readtsjerk.
Tijdens het informatiemoment kunt
u kennis nemen van het voorontwerp-bestemmingsplan en kunt u
nadere toelichting krijgen.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u
een zienswijze 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).

Vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning voor het
perceel Binnendijk 56 te
Ryptsjerk - IMRO-code NL.
IMRO.0737.07BPIWP04vg01
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Ryptsjerk 2009
Het op 1 februari 2016 vastgestelde
wijzigingsplan voorziet in een
wijziging van de bestemming en
het aanpassen van de ligging van
het bouwvlak.
Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
2155071	Burgum, Koumarwei 2, Kap van bomen onder en nabij
hoogspanningskabels
1958783 Burgum, Tussendijken 12, verbouw woning
2104103 Earnewâld, Koaidyk 6 332, plaatsen schuurtje
2070245	Eastermar, Snakkerbuorren 12, vernieuwbouw en uitbreiding
woning
2150387	Eastermar, Sumarderwei 8, Glasvezelkabel tbv bediening
brug Burgum
2143055 Oentsjerk, Sanjesreed 6, kappen van een eiken boom

Vergadering Adviesraad Wmo 8 februari 2016

VERLENINGEN

Op maandag 8 februari 2016 is er weer een vergadering van de Adviesraad Wmo. Deze openbare vergadering start om 19:30 uur en vindt
plaats op het gemeentehuis in Burgum. Wilt u weten wat er op de
agenda staat? Kijk dan op adviesraadwmotdiel.nl.

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

(ex. artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo)
heeft betrekking op de bouw van
een nieuwe woning op voornoemd
perceel.
Beroep instellen
In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die
gecoördineerd zijn genomen
aangemerkt als één besluit.
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 4 februari 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).

Vergadering
commissie voor de
bezwaarschriften
Dinsdag 9 februari 2016 in het
gemeentehuis te Burgum. Tijdens
een openbare hoorzitting worden
de volgende zaken behandeld:
1. (16.15 uur) [nr. K12015-00014]
Bezwaarschrift tegen het besluit
van het college van Tytsjerksteradiel d.d. 24 april 2015. Besloten is
om een last onder bestuursdwang
op te leggen aan de eigenaar van
een perceel nabij Boskwei 3 te
Readtsjerk (kadastraal bekend:
Giekerk, sectie F, nummer 1048).
Gelast is om een bodemonderzoek uit te voeren op het perceel

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 |

Facebook
gemeenteTytsjerksteradiel

een samenwerking met weekblad Actief

Download de app KopieID en voorkom identiteitsfraude
Een kopietje van jouw paspoort kan heel waardevol zijn voor
criminelen. “Daar denk je vaak niet zo bij na”, zegt communicatiemedewerker Larissa Braam, “maar het is wel belangrijk
bewust te zijn van dit gevaar.“ De Rijksoverheid voert momenteel een campagne om identiteitsfraude te voorkomen.
Andermans identiteit gebruiken
Er zijn criminelen die spullen
bestellen op andermans naam en
vervolgens niet betalen. Mensen
met slechte bedoelingen maken
geen profiel aan op social media
met hun eigen persoonlijke
gegevens. Ze gebruiken daarvoor
liever andermans identiteit.
E-mails versturen om schade aan
te brengen op computers doet een

crimineel natuurlijk ook niet
onder zijn of haar eigen naam.

Voorkom identiteitsfraude
‘Daarom moeten burgers terughoudend zijn met de uitwisseling
van persoonsgegevens,’ staat op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude. Voorkom
dat je paspoort, ID-kaart of
rijbewijs in andermans handen

terechtkomt. Stuur ook niet
zomaar een kopie van een
identiteitsbewijs naar iemand toe.
Maak je burgerservicenummer
onleesbaar als de ontvanger dat
niet nodig heeft. (En ben je dan
bewust dat het nummer op twee
plaatsen op het pasje staat). Het is

bovendien een aanrader om op de
kopie te schrijven waarvoor deze
gebruikt mag worden.

len via Google, Facebook en
Twitter kan een volledig profiel in
kaart worden gebracht.

Hoe komen ze aan jouw
identiteit?

Wees voorzichtig

Vaak worden kopieën door de
ontvangers goed bewaard, maar
niet altijd. Met de kopieën kunnen
oplichters online bankrekeningen
openen of een (telefoon-) abonnement afsluiten. Oplichters kunnen
in afval zoeken naar loonstrookjes, jaaropgaven of verzekeringspapieren. Met persoonlijke
gegevens die criminelen verzame-

Reden genoeg om voorzichtig te
zijn met het delen van persoonlijke gegevens. De overheid heeft
een app gelanceerd - voor
iedereen te downloaden via een
appstore -waarmee je veilig een
kopie kunt maken van je identiteitsbewijs. Je kunt overbodige
gegevens onzichtbaar maken en
de kopie wordt voorzien van een
watermerk.

