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Omgevingsvergunningen
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BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende in de afgelopen week zijn de
volgende besluiten genomen:

Konsept-aginda
- Ynformaasje maatskiplik fêstgoed
- Ynformaasje Participatiewet
- Stimburo’s referindum
-	Ynsidintrisikoprofyl en dekkingsplan 2.0.
Veiligheidsregio Fryslân
- Wiziging mienskiplike regeling SW Fryslân
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.

Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnen
gekomen:
-	Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, dorpsfeest met feesttent,
livemuziek, kermis, Mar tot Moark loop, viswedstrijd kinderen, optocht
feestwagens, spelletjes, volleybal, verkleed matinee, 9 t/m 11 juni 2016;
-	Earnewâld, kampeerveld Camping It Wiid, Koaidyk 10, disco schoolkamp
in tent, 20.30-23.00 u., 1 september 2016;
-	Garyp, Greate Buorren en Unicumplein, nachtbraderie/markt met
muziek, 18.00-23.30 u., 15 juli 2016. Gedurende de braderie is de Greate
Buorren afgesloten voor verkeer.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2171661 Burgum, Tuorrebout 30, nieuwbouw woning
2201039	Burgum, Tussen Gaestmabuorren 2 en 4 (kadastraal
Bergum I2737), kavelinrichting ten westen van Burgum
2157043	Earnewâld, Ds. Offerhausweg 7, Verbouw en uitbreiding
woning
2057299 Garyp, Mounehoek 17, verbreden uitrit
2162741 Gytsjerk, Nieuwe Straatweg 16, Bouwen dubbele garage
2175159 Noardburgum, Veldmansweg 44, aanbouw woning
2206773 Suwâld, Kerkbuurt 49, vergroten dakkapel
2159419 Suwâld, Kerkbuurt 52, Vergroten Woning
2095665	Tytsjerk, Zomerweg 25, Uitbreiden van woning dmv. kap
op garage

bekendmakingen
1.	Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013, sanering gasleiding ten zuiden van
Jistrum’ IMRO code NL.IMRO.0737.00BPVIWP13-ow01;
2.	Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ‘omgeving Skûlenboarch, sanering gasleiding ten zuiden van
de zandwinput’ NL.IMRO.0737.16BPIVWP01-ow01.

De openbare hoorzitting vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016 in het
gemeentehuis. De volgende zaken worden behandeld:

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).

1. (16.15 uur) [nr. K12016-00003]
Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 18 december
2015 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen
van bomen op het perceel Menno van Coehoornweg 7 te Burgum.

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 3 maart 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 bezwaarschiften

Voorjaars
vakantie

29 februari t/m
6 maart 2016
Tijdens de voorjaarsvakantie
gelden er gewijzigde openingstijden en gaan de zwemlessen
en de groepslessen niet door.
Tijdens de groepslessen
Seniorfit, zwangerschapszwemmen en baby- en peuterzwemmen kan wel zelfstandig
gezwommen worden.

Discozwemmen
in de voorjaars
vakantie
Vrijdag 4 maart van 14.0017.00 uur, met Djay Stasius.
Het tarief voor deze activiteit
bedraagt €5,- per persoon.

Kultuerpriis gemeente Tytsjerksteradiel
In 2016 reikt de gemeente voor
de 10e keer de ‘Kultuerpriis’ uit.
Deze prijs is een waardering voor
een persoon of groep voor een
uitzonderlijke prestatie of inspan-

ning op cultureel gebied. Dat kan
zijn op het gebied van beeldende
kunst, podiumkunst, literatuur of
Friese taal en cultuur. De ‘Kultuerpriis’ bestaat uit een cheque van

€950,- en een replica van het
kunstwerk ‘De kringloop van het
water’ van Frans Ram. Hij wordt
uitgereikt in het gemeentehuis
tijdens een feestelijke receptie.

Wie verdient deze prijs?
Kent u iemand of een groep die
deze prijs verdient? Vul dan
het aanmeldformulier in op
www.t-diel.nl of vraag hem aan

bij Daniël Bakker, 0511-16 07 52
of dbakker@t-diel.nl.
Iemand nomineren voor deze prijs
kan tot uiterlijk 1 april 2016.

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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06-21 15 48 97
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Twitter
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een samenwerking met weekblad Actief

Oneens met de WOZ-beschikking? Vaak is een
belletje genoeg

Zwangerschapszwemmen

Eind februari ontvingen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hierop is ook de WOZ-beschikking vermeld. Burgers
kunnen op eenvoudige wijze bezwaar maken wanneer ze het
oneens zijn met de beschikking. De gemeente kijkt dan
opnieuw naar de situatie.

Vanaf de eerste tot de laatste
dag in de zwangerschap mogen
vrouwen blijven zwemmen.
Daarom heeft zwembad De
Wetterstins in Burgum iedere
week een uur gereserveerd
voor deze doelgroep.

De WOZ-waarde (Waardering
Onroerende Zaken) toont
hoeveel uw huis en grond waard
is. Deze waarde bepaalt de
hoogte van de gemeentelijke
belastingen, de belastingen voor
het waterschap en de belastingen van de rijksoverheid.
Tegenwoordig wordt de WOZwaarde ook gebruikt om de
bovengrenzen van de huren te
bepalen voor huurwoningen in het
zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS). Daarom krijgen
huurders dit jaar voor het eerst
ook een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de
WOZ- waarde van hun huurwoning. Als huurders bezwaar willen
maken tegen de huurprijs, dan kan
deze informatie van belang zijn.

Samen in gesprek
De WOZ-waarde voor woningen
wordt vastgesteld op grond van
de vergelijkingsmethode.
Woningen die qua bouwjaar,
tuinoppervlakte en bijvoorbeeld
inhoud van de woning vergelijkbaar zijn met een verkocht
object in de buurt hebben een
vergelijkbare waarde. De
peildatum voor 2016 is 1 januari
2015. Zijn er onredelijke
verschillen, neem dan contact op
met de gemeente. De waardebepaling wordt dan opnieuw
bekeken.

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.

Baantjes zwemmen

aanslag. Vult u dit in dan volgt
binnen tien dagen reactie. Is het
bezwaar gegrond, dan worden de
waarde en OZB-aanslag direct
gewijzigd.

Formulier invullen?
Om het bezwaar maken zo
gemakkelijk mogelijk te maken
zit er een contactformulier bij de

Blijven u en de gemeente het
oneens over de taxatie, dan
wordt het informele bezwaar

omgezet in formeel bezwaar. Er
is ook een formulier beschikbaar
waarmee burgers zelf eenvoudig
een (aanvullend) bezwaar
kunnen indienen. Het eerder
ingevulde contactformulier
wordt gezien als een voorlopig
bezwaarschrift, zodat men niet
te laat is voor de procedure.

Het uur begint met het doen van
gezamenlijke oefeningen. Daarna
krijgen de deelnemers gelegenheid om vrij te zwemmen.

Meedoen?
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.

