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bekendmakingen

RIED TONGERSDEI 17 MAART 2016

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Skeanpaed
(wijziging bouwvlakken), vastgesteld op 7 maart 2016

Aginda
- Ynformaasje maatskiplik fêstgoed
- Ferslach “Een jaar Participatiewet’
- Stimburo’s referindum
-	Ynsidintrisikoprofyl en dekkingsplan 2.0. Veiligheidsregio Fryslân
- Wiziging mienskiplike regeling SW Fryslân
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:
-	Burgum, Markt en door het centrum, startavond autisme week met run,
atletiek clinic en Sutu voetbalmuur, 19.00-21.30 u., 1 april 2016.
Gedurende de activiteiten is de Markt (grotendeels), Schoolstraat
(gedeeltelijk) en Lageweg (gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer;
-	Gytsjerk, ijsbaanterrein of als terrein te nat is ervoor, Lente tentfeest in
feesttent met livemuziek, 21.00-02.00 u., 26 maart 2016.

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de Voor
zitter 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
Bovengenoemd plan ligt vanaf 10 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 IMRO-code
NL.IMRO.0737.03BPIWP02-vg01).

Vaststelling bestemmingsplan ‘Feanwalden-
Kukhernewei 9’ (westelijke verplaatsing dienstwoning)

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

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van de terinzagelegging kan iedereen,
die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een
zienswijze op het ontwerp bij de gemeenteraad in te dienen, beroep
instellen 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.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2201663
Burgum, Hillamaweg 24, vergroten woning
2103527
Gytsjerk, Nieuwe Straatweg 16, kappen eikenbomen
2185365
Oentsjerk, Van Haersmasingel 76, kappen van een boom
2186347
Tytsjerk, Woelwijk 16, Kappen van een es

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 10 maart 2016, 6 weken ter inzage bij het
KlantKontaktSintrum in het gemeentehuis te Damwâld en is te vinden
via www.dantumadiel.eu en op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het
plan genoemde IMRO-code NL.IMRO.1891.bpFWkukhernewei9-0401).

Omgevingsvergunningen
BESLUITEN

Zwembad
De Wetterstins zondag
13 maart gesloten
Op 13 maart 2016 wordt in de
Wetterstins in Burgum de
Regio Lange Afstand Kam
pioenschappen 2016 gehouden. Dit wordt georganiseerd
door de Wetterwille.
Zwembad gesloten
Het zwembad is op deze
dagen gesloten voor recreatief
zwemmen. Natuurlijk mag
iedereen de wedstrijdzwemmers aan komen moedigen!
Meer informatie over
zwemtijden is te vinden op
www.wetterwille.com.

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
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Facebook
gemeenteTytsjerksteradiel

een samenwerking met weekblad Actief

12 en 13 maart ernstige verkeershinder bij brug Burgum Aquaslank weer van start
Geen ruimte voor publiek, drie webcams tonen het kraanwerk
In het weekend van 12 en 13
maart is er geen scheepsvaart
mogelijk in het Prinses
Margrietkanaal bij Burgum.
Ook is er dat weekend ernstige hinder voor autoverkeer
rondom de brug. De beweegbare delen van de nieuwe brug
worden geplaatst.
Een grote kraan zal het werk
uitvoeren. “Veel mensen willen dit
zelf komen bekijken, maar bij de
brug in Burgum is hiervoor
volstrekt geen ruimte”, vertelt
Paul Eijking, van het aannemersbedrijf Nije Daam. Daarom
worden er drie webcams opgehangen. Zo kan iedereen de
werkzaamheden volgen via de
website www.decentraleas.nl.
De webcams tonen de werkzaamheden vanuit drie richtingen:
vanaf de bestaande brug, vanaf
de nieuwe brug en vanaf een
locatie bij het aquaduct.

Rondleiding vanaf
informatiecentrum
Wie echt toch zelf wil kijken, is
welkom in het informatiecentrum
in Garyp. Hier staan grote
schermen voor de webcambeelden. En er is een rondleiding naar
het water. “Ook deze mensen
bekijken de werkzaamheden
vanaf het aquaduct.”

Bouwwegen afgesloten
Alle bouwwegen en omliggende
terreinen (zoals bijvoorbeeld de
ijsbaan) worden afgesloten voor
publiek. “Er zijn enorm veel
mensen en materieel bij deze grote
klus betrokken. Vanuit het oogpunt
van veiligheid wil je medewerkers
en publiek niet door elkaar heen
laten lopen”, verklaart Paul Eijking.

Brug 2x 2 uur volledig
gestremd
Het auto- en fietsverkeer kan deze
dag wel over de brug rijden.
Tweemaal is de brug volledig
gestremd, beide keren ongeveer
anderhalf tot twee uur lang. “De
eerste stremming zal zo rond
09.00-11.00 uur zijn. We weten
van te voren niet exact hoe laat
dit is. Het is de periode dat de
beweegbare klep in de kraan
boven de brug hangt en de brug
zich dus bevindt in het valbereik
van de kraan.” Het autoverkeer

wordt tijdens de stremmingen
omgeleid via Kootstertille. De
klep wordt in twee delen geplaatst. Vandaar dat de stremming
zich in de avondperiode herhaald.

Fietserspont zonder
uitzicht
Voor fietsers en voetgangers vaart
er een pontje tussen de gemeentelijke Loswal (De Burgumerdaam)
en de Damsingel. “De mensen
hebben vanaf daar geen zicht op
de werkzaamheden omdat die aan
de andere kant van de brug zijn.”

Weersafhankelijk
Het inhijsen van de twee kleppen
staat gepland voor zaterdag
12 maart. Het weer en de techniek
kunnen echter voor vertraging
zorgen. Staat er bijvoorbeeld te
veel wind, dan worden de werkzaamheden uitgesteld naar zondag
13 maart of misschien zelfs een
heel weekend later uitgevoerd.

Acht weken succesvol aan de slag met voeding en beweging?
16 maart gaat er weer een nieuwe cursus Aquaslank van start.
Deelnemers aan de cursus gaan 8 weken lang actief aan de slag
met voeding en beweging om een eigen doel te bereiken.
Aquaslank is een succesvolle combinatie om conditie op te
bouwen en op een verantwoorde manier je gewicht te verlagen.

Wanneer
Elke woensdag avond van 21.00
tot 22.00 uur wordt er gesport in
kleine groepen in zwembad
De Wetterstins in Burgum. Verder
zijn er op dat moment geen
andere zwemmers aanwezig en
maakt alleen de cursus Aquaslank
gebruik van het bad. Doordat er
in kleine groepen gesport wordt,
ontstaat er een hechte groep met
deelnemers die allemaal aan
hetzelfde doel werken.

Kosten
Deelname kost €120,-. Een deel
van deze kosten kunnen bij de
zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Naast de lessen aquaslank
is het mogelijk om onbeperkt
gebruik te maken van het bad
tijdens de recreatieve zwemuren.

Wat
Tijdens de cursus beginnen de
deelnemers met een persoonlijk
gesprek met cursusleider en
voedingsdeskundige Gerrie Alma.
Tijdens dit gesprek worden de
persoonlijke doelstellingen
besproken en wordt het gewicht,

spier- en vetpercentage gemeten.
Tijdens de cursus is er volop
aandacht voor voeding. De
meeste tijd wordt besteed aan het
sporten in het water. De cursus is
een combinatie van aquazumba,
aquajoggen en aquapilates.
Kijk voor meer informatie op
www.wetterstins.nl of op
www.gerriesvoedingsadvies.nl.

