T-diel(t) mei

17 febrewaris 2016

Omgevingsvergunningen

Evenementen

bekendmakingen

BESLUITEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen
verleend:

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningsaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, Poiesz Freerk Bosgraafstraat 1, straatmuzikant,
vrijdagen 10.00-17.00 u., 26
februari t/m 31 december 2016;
-	Burgum, T.V. De Leechkamp,
Burg. B. Lohmanlaan 40,
feestavond met livemuziek,
20.00-02.00 u., muziek tot
01.00 u., 9 april 2016;
-	Eastermar, sportcomplex
De Burgerkamp, ‘t Hof 84a,
gezellige avond met dj voor
leden korfbalvereniging DOW,
20.00-01.00 u., 19 maart 2016;
-	Eastermar, rijterrein Marruters
en omgeving Heechsân en
Eastermar. Start/finish Lange
Geestlaan, paardenspektakel
met (live)muziek op terrein
Marruters, 08.00-24.00 u.,
10 september 2016;
-	Garyp, kantine V. en V.’68,
mechanische muziek en kantine
open tot 22.00 u., 12 maart
2016.

Ontwerp wijzigingsplan
i.c. bestemmingsplan
‘Hurdegaryp, Apotheek,
Van Weerden Poelmanstraat 13’ (wijzigen bestemming) - IMRO-code
NL.IMRO.0737.13 BPIIWP04-ow01

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

A. Verleend reguliere procedure
2184313 Burgum, Lauermanstraat 16B, kappen van bomen
2181865 Burgum, De Wylch 45, kappen van bomen
2174541	Burgum, Garyp, Gytsjerk, Tytsjerk, kappen van diverse
gemeentelijke bomen
2188071 Mûnein, Jelte Binnesweg 25, kappen van bomen
Neem dan contact
2171491	Noardburgum, De Zwette 28, zonnepanelen op een paal
op met het Dorpenteam via
2186577 Noardburgum, Kûkhernewei 44, kappen van enkele bomen
telefoonnummer (0511) 46 07
2059353	Noardburgum, Swarte Mar 6, vergroten bedrijfsloods
67.
2130165 Oentsjerk, Wynzerdyk 20, verbouw pand
B. Geweigerd reguliere procedure
2124165 Earnewâld, Smidspaed 27-A, aanleggen steiger

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.

VERLENINGEN

Discozwemmen in de
voorjaarsvakantie

In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-	Garyp, Elverdink Hoveniers,
Earnewarre 7, tuinevent in tent
i.v.m. 20 jaar bestaan,
10.00-16.00 u., 12 maart 2016;
-	Suwâld, dorpshuis De Suderfinne, Kerkbuurt 2, Old but
Gold-muziekavond (disco),
19.00-03.00 u., muziek tot
02.00 u., 27 februari 2016.

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

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden 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).

Coördinatieregeling
ontwerp besluiten locatie
Grote Hornstweg 2 te
Eastermar - IMRO-code
NL.IMRO.0737.16BPVIIvg01
Bestemmingsplan
Het op 18 februari 2016 vastgestelde bestemmingsplan (uitbreiding en wijziging bestemming)
voorziet in een uitbreiding van
het bouwvlak en een wijziging
van de bestemming wonen in
centrum op deze locatie.
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

(ex. artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo)
heeft betrekking op de
uitbreiding van het bedrijfs-/
winkelpand op deze locatie.
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 op tijd hun zienswijze
omtrent het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar hebben gemaakt,
alsmede belanghebbenden die
aantonen hiertoe redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest,
beroep instellen. Beroep kan
worden ingesteld 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 25 februari 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).

Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit adresonderzoek is gebleken dat
onderstaande personen niet meer op het
adres wonen waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan
ingeschreven. Het is niet gelukt een nieuw
adres te achterhalen en de gemeente heeft
daarom besloten betrokkenen uit te
schrijven met onbekende bestemming.

Geslachtsnaam
en voorletters
Mieras, C.R.
Ebben, G.W.J.

geboortedatum
28-03-1962
09-01-1978

uitschrijving datum
01-01-2016
01-01-2016

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen de

uitschrijving met onbekende bestemming.
Dat kan gedurende 6 weken na de dag van
de dag van deze publicatie bij het college
van B en W, Postbus 3, 9250 AA, Burgum.

c.	Een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt
d.	De reden waarom u het niet eens bent
met het besluit
e. Uw handtekening

Zet in de brief de volgende zaken:
a. Uw naam en adres
b. De datum

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

Klassen bezoeken het gemeentehuis en leren wat politiek is
Morgen neemt er opnieuw een schoolklas plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. Leerlingen van
klas 4 VMBO-TL van csg Liudger uit Burgum spelen dan een
raadsvergadering na. Het is net echt, ontdekten de kinderen
van drie andere scholen al op 11 en 12 februari toen zij
‘Democracity’ mochten doen.

het spelkleed dit keer. In de
derde ronde van het spel is het
geld op. Dan moeten de fracties
eerst lobbyen om hun belangrijkste zaken door de raad te
loodsen.

De gemeenteraad wil kinderen
en jongeren bewust maken van
het belang van gemeentepolitiek.
Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van de diensten van
Stichting ProDemos, gevestigd in
Den Haag. ProDemos organiseert
met dit doel rondleidingen,
educatieve programma’s,
debatten en bijvoorbeeld
exposities. Twee van deze
educatieve programma’s worden
dit jaar in Tytsjerksteradiel
aangeboden: Democracity voor

Klassenbezoek@
gemeentehuis

basisschoolleerlingen, en
Klassenbezoek@gemeentehuis
voor jongeren in het voortgezet
onderwijs.

Eigen politieke partijen
Leerlingen van de Paadwizer in
Oentsjerk, de Reinbôge in
Burgum en de Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk kunnen al uit
eigen ervaring vertellen wat
Democracity inhoudt. Het is een
spel waarbij de leerlingen zich
eerst groeperen in ‘politieke

partijen’. Ze bedenken een naam
en maken een kort partijprogramma. Dan nemen ze plaats
achter de raadstafel. Op de vloer
ligt een spelkleed. Het stelt een
stad voor. Een lege stad. Wat er
in de stad gebouwd gaat worden
beslissen de raadsleden. De
fracties moeten net als in de
werkelijkheid met elkaar
overleggen voordat er gebouwd
kan worden; met miniaturen op

Leerlingen van Liudger deden in
de raadszaal Klassenbezoek@
gemeentehuis. Zij leerden wat
het werk is van een fractie en
hoe een voorstel van de raad
wordt gemaakt. In een interactief
programma ontdekken de
deelnemers wat wel en wat niet
onder de verantwoordelijkheid
van een gemeenteraad valt. Ze
leren hoe de macht verdeeld is,
hoe je invloed kunt uitoefenen

en hoe een vraaggesprek tussen
raadsleden plaatsvindt.

HAVO-top in
juni aan de beurt
In juni bezoeken leerlingen van
de Burgumer HAVO-top het
gemeentehuis. Zij doen het spel
Klassenbezoek@gemeentehuis in
een variant waarbij ze een
politiek rollenspel imiteren aan
de hand van een serieus onderwerp. Bij alle educatieve middagen zijn college- en raadsleden
aanwezig om na afloop vragen te
beantwoorden en tips te geven.
Bij het bezoek klassenbezoek@
gemeentehuis van de HAVO-top
hopen de bestuurders bovendien
door de leerlingen op nieuwe
ideeën te worden gebracht.

