T-diel(t) mei
GEMEENTERAAD

17 febrewaris 2016

Eefkes foarstelle

RIED 18 FEBREWARIS 2016

“Dit wolle jim witte!”

Tongersdei 18 febrewaris 2016 om 19.30 oere,
begjint de riedsgearkomste. 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 is de volgende vergunningsaanvraag binnen
gekomen:
-	Ryptsjerk, v.v. Rijperkerk, Binnendyk 53b, dj in kantine, 17.00-23.00 u.,
19 maart 2016.

Mear witte? Gean nei: www.ried.t-diel.nl

Vergadering commissie bezwaarschriften
Vergadering commissie voor de bezwaarschriften op 23 februari 2016 in
het gemeentehuis te Burgum. Tijdens een openbare hoorzitting worden
de volgende zaken behandeld:
1. (16.15 uur) [nrs. K12016-00007 en K12016-00008)]
Bezwaarschrift tegen:
a. het besluit van B&W van 15 december 2015, waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan de gemeente Tytsjerksteradiel ten behoeve
van de verbouw van Kiehool, Schoolstraat 102 te Burgum (bouwen en
afwijken van het bestemmingsplan); en
b. het besluit van B&W van 22 december 2015, waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan de gemeente Tytsjerksteradiel voor het
kappen van bomen en het veranderen van de uitrit bij Kiehool,
Schoolstraat 102 te Burgum.

Voorjaarsvakantie

29 februari t/m 6 maart 2016
Tijdens de voorjaarsvakantie gelden er gewijzigde openingstijden
en gaan de zwemlessen en de groepslessen niet door. Ook gaat het
programma ‘LOS op maandag’ niet door. Tijdens de groepslessen
Seniorfit, zwangerschapszwemmen en baby- en peuterzwemmen
kan wel zelfstandig gezwommen worden.

Discozwemmen in de
voorjaarsvakantie
Vrijdag 4 maart van 14.00-17.00 uur,
met Djay Stasius. Het tarief voor deze
activiteit bedraagt €5,- per persoon.

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen
verleend:
A. Verleend reguliere procedure
2126045
Aldtsjerk, Zevenhuizen 1, nieuwbouw loods
2175467
Burgum, Markt 53, plaatsen gevelreclame
2172021	Burgum, Minnertshof 13, plaatsen dakkapel
achterdak-vlak
2165859
Burgum, Tussendijken 54, kappen van bomen
2015-1184	Earnewâld, De Reidtûgel 5, Maatwerk geluid Annage.
De verandering heeft betrekking op het toenemen van de
geluidsproductie in verband met het wijzigen van de
activiteiten binnen het bedrijf
2174841
Garyp, Skeanpaad 1, aanbouw keuken
2114511	Garyp Waldwei, Burgum CA, Eastermar Sumarderwei,
Noardburgum Kukherne, Rooien singelbeplanting
2133211	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 1 A, nieuwbouw boothuis
haven Gytsjerk
2166887
Hurdegaryp, De Bolle 80, bouw carport
2180551
Jistrum, Ieswei 24, bomen kappen
2137959
Jistrum, Tillewei 18, kappen van een berk en lariks
2168373	Mûnein, Mounewei 21, uitbreiding woning met kap op
bestaande garage/bijkeuken
2136003	Tytsjerk, Lytsegeast 13 A, Verbouw/vergroten
bedrijfsgebouw

bekendmakingen
Verleende (uitgebreide)
omgevingsvergunning voor het perceel
Feanwâlden, De Swette
41(nieuwbouw werkplaats/constructieloods)
Beroep instellen
In de periode van vrijdag 19 februari tot en met donderdag 31 maart
2016 kunnen belanghebbenden
die aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep instellen. Dat kan gericht worden aan
de Rechtbank Noord-Nederland,
sector Bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. Bij de voorzieningenrechter van dezelfde
rechtbank 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
Bovengenoemd plan ligt van
donderdag 18 februari tot en
met woensdag 30 maart 2016 ter
inzage bij de het Klanten contact
centrum van het gemeentehuis
van Dantumadiel, Hynsteblom 4
in Damwâld, en is te vinden op
www.dantumadiel.eu en op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IMRO-code: NL.IMRO.1891.ovFEdeswette41-0401.

Voornemen om een
omgevingsvergunning
te verlenen voor tijdelijke noodopvanglocatie asielzoekers,
Elingsloane te Burgum
(reguliere procedure,
kenmerk olo 2165073)
Burgemeester en wethouders van
Tytsjerksteradiel zijn van plan
om op grond van artikel 2.12 lid

1 onder a onder 2° Wabo een
omgevingsvergunning te
verlenen voor een tijdelijke
noodopvanglocatie voor asielzoekers op een sportveld naast
het bestaande AZC aan de
Elingsloane te Burgum.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan
een ieder zienswijzen 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).
Stukken ter inzage
Het plan ligt met ingang van
18 februari 2016 voor een
periode van twee weken ter
inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen.

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
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een samenwerking met weekblad Actief

Zwangerschapszwemmen, iedere dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur
meer zwemmen in verband met
infectiegevaar.”

Vanaf de eerste tot de laatste dag in de zwangerschap mogen
vrouwen blijven zwemmen. Bewegen mag namelijk zolang dat
goed voelt. Daarom heeft zwembad De Wetterstins in Burgum
iedere week een uur gereserveerd voor deze doelgroep.
Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur
staat het zwembad ter beschikking
aan zwangere dames. “Het water
heeft dan een aangename temperatuur”, vertelt begeleidster Beata van
der Heide. Het ondiepe bassin in 34
graden en het diepe 30 graden.

“In het water kun je
ondanks je zwangerschap blijven bewegen en ontspannen
door inspanning.”

Yoga in het water

Voordelen

Het uur begint met het doen van
gezamenlijk oefeningen. “Denk
aan balansoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen”, zegt Beata. “Eigenlijk
is het yoga in het water.”

Het voordeel van oefeningen
doen in het water is dat je
gewichtsloos bent. Dat is zeker
prettig in de latere fases van
een zwangerschap. “In het water
kun je ondanks je zwanger-

Baantjes zwemmen
Na het half uur oefeningen doen
in groepsverband krijgen de
deelnemers gelegenheid om vrij
te zwemmen. Baantjes zwemmen
is een gezonde sport.

Meedoen aan zwangerschapszwemmen?
schap blijven
bewegen en
ontspannen
door inspanning.” Vrouwen
kunnen hun hele

zwangerschapsperiode zwemmen. “Tot je
bevalling. Alleen als
de vliezen zijn
gebroken, mag je niet

Meedoen met het zwangerschapszwemmen kost 18 euro
per maand. Voor dat bedrag mag
je ook op de overige uren dat het
zwembad open is voor vrij
zwemmen gebruikmaken van je
kaart. Eenmalig meedoen kan
ook. Dan betaal je zes euro.

