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Omgevingsvergunningen

RIED 17 MAART 2016

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

Om 19.30 oere, begjint de ried yn de riedseal fan
it gemeentehûs. 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.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2183835	Aldtsjerk, Rhaladyk (Kadastraal: Giekerk F 508),
aanleggen uitrit
2237675	Aldtsjerk, kruising Rhaldyk met Lauwersseewei,
kappen bomen in de berm
2206371 Burgum, Harmen Sytstrasingel 67, kappen van 2 eiken
2211001 Burgum, Kwekersstrjitte 12, kappen van een beuk
2216821	Burgum, ter hoogte van Kwekersstrjitte 56,
kappen van bomen
2200981	Earnewâld, Smidspaed (kadastraal H1922),
kappen van bomen
2196157	Eastermar, Bosweg tegenover nummer 6,
kappen van een populier
2160457 Eastermar, Heidbuurtweg 13, Aanleg dam
2187011 Hurdegaryp, Preesterlânswei 19, kappen van een boom
2194419 Mûnein, Dokter Kijlstraweg 76, kappen van een dennenboom
2209877 Noardburgum, Kûkhernewei 28, kappen van een eik
2210795 Oentsjerk, Dokter Kijlstraweg 10, kappen van een berk
2208191 Ryptsjerk, Nabij De Opslach 28, kappen van een els
2199555 Tytsjerk, ter hoogte van Reidfjild 50, kappen van een berk

Uitzending talkshow gemeenteraad
Via: RTV Kanaal 30 televisie of rtvkanaal30.nl internet
Thema: koopzondagen.
Uitzenddata tv: 17 maart (18.30 uur), 18 maart (19.00 uur) en
20 maart (11.00 uur).

Eefkes foarstelle
“Sterke doarpen,
goede foarsjennings”
Mear witte? Gean nei:
www.ried.t-diel.nl

Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen
binnengekomen:
-	Burgum, clubhuis v.v. Bergum, Burg. Both. Lohmanlaan 18a, livemuziek na afloop Bergum 1-TEVV, 18.30-24.00 u., 26 maart 2016;
-	Burgum, Ds. Talmasingel en direct naast en achter Partycentrum
De Pleats, Schoolstraat 82, Prestatie/sponsorloop Slach om ‘e Mar,
Lifestylefair ‘Oars’ en livemuziek, 08.30-16.00 u., 16 april 2016.
De Ds. Talmasingel is tijdens de activiteiten afgesloten voor verkeer;
-	Burgum, gemeentelijke loswal aan de Burgumerdaam, Vrouw & Fair
Burgum, 14.00- 23.00 u., 22 september 2016 en twee feestavonden
met live muziek in een feesttent, 20.00-02.00 u., 23 en 24 september 2016;
-	Eastermar, op de E.M. Beimastrjitte, Teye Tolstraat en kleine Teye
Tolstraat, Harstepaed en Komerke, straatfestival ‘Easterbarren’,
14.00-23.00 u., 27 augustus 2016. De E.M. Beimastrjitte, Harstepaed
en Teye Tolstraat zijn tijdens het straatfestival afgesloten voor
verkeer;
-	Garyp, parkeerterrein voetbalvelden, voorjaarskermis,
14.30-22.30 u., 6 t/m 9 april 2016;
-	Hurdegaryp, OBS Hurdegaryp, Van Weerden Poelmanstraat 2a,
sponsorloop WNF, 09.00-11.30 u., 22 april 2016. Route: Van Weerden
Poelmanstraat 2a, JRC laantje, Swagermanstraat, Bodaanstraat om
het gebouw ‘it Boulan’ heen.

VERLENINGEN
In de afgelopen week is de volgende vergunning verleend:
-	Garyp, kantine V. en V.’68, mechanische muziek en kantine open tot
22.00 u., 12 maart 2016.

B. Verlengen beslistermijn
2174011	Noardburgum, Rijksstraatweg 17,
Legaliseren al opgebrachte grond
2174023 Noardburgum, Rijksstraatweg 17, Aanbrengen hekwerk

Het voorlopig ontwerp
Kansen in Kernen Burgum is klaar!
Informatieavond en presentatie van het voorlopig ontwerp
Datum: 		
Tijdstip:
Locatie: 		

donderdag 24 maart 2016
17.00 uur – 20.30 uur
Gemeentehuis, Burgum

Verbranden van
snoeihout tot 1
april toegestaan
Personen die een ontheffing
hebben voor het verbranden van
snoeihout mogen hier tot 1 april
aanstaande gebruik van maken.
In het broedseizoen, de periode
van 1 april tot en met 15 juli,
mag geen snoeihout worden
verbrand. Na 15 juli mogen de
takkenbulten weer worden
verbrand. Hiervan moet dan wel
weer een melding worden
gedaan bij de gemeente.
Bij het verbranden van snoeihout moet men rekening houden
met de zorgplicht. Volgens de
Flora en faunawet moet iedereen
‘voldoende zorg’ in acht nemen
voor alle in het wild voorkomende dieren (niet alleen de beschermde dieren) en hun
leefomgeving. Als er na 15 juli
nog broedende vogels of andere
dieren in de takkenbult zitten,
dan mag de bult dus niet worden
verbrand.

Melding snoeihout
verbranden
De melding snoeihout verbranden doet u via het online
formulier op
www.t-diel.nl/takkenverbranden.

Gratis compost
in Sumar

Er wordt een gedeeltelijke en correctieve herziening van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ voorbereid.

Tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 19 maart
kunnen inwoners van de
gemeente gratis 1 kubieke meter
compost halen op het composteerterrein in Sumar. Er is een
shovel op het composteerterrein
aanwezig waarmee uw kar
geladen kan worden.

Wanneer de voorbereidingen zijn afgerond wordt het voorontwerpplan ter inzage gelegd. Dit wordt bekend gemaakt in het huis-aanhuisblad ‘Actief’ en op de website www.overheid.nl. Pas dan kunnen
inspraakreacties worden ingediend.

Wilt u de speciale CMC compost?
Dan betaalt u €6,- voor de eerste
kubieke meter, dit is 50% van de
normale prijs.

Voor meer informatie zie www.t-diel.nl.

bekendmakingen
Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Buitengebied 2013’

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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een samenwerking met weekblad Actief

een 3D-presentatie. Er wordt een
toelichting gegeven door de
aanwezige leden van de projectOp 24 maart in de publiekshal van het gemeentehuis
groep KIK, medewerkers van het
Hoe gaat de ‘grutte dyk’ van Burgum er uit zien als straks de
Huyssen van Kattendijkeweg. Deze
aannemersbedrijf Nije Daam en
Centrale As klaar is? Op 24 maart is er een presentatie in de
grote weg wordt heringericht.
medewerkers van de provincie.
publiekshal van het gemeentehuis in Burgum. Tussen 17.00 tot
Er is volop gelegenheid om indivi20.30 uur kan iedere belangstellende binnenlopen en zien wat
Voorlopig ontwerp
dueel met deze mensen in gesprek
bedacht is door de projectgroep KIK (Kansen in Kernen).
Al in 2010 werd hiervoor een
te gaan, vragen te stellen en
Schetsvisie gemaakt. Vanaf 2014 is
opmerkingen of suggesties mee te
Eind 2016 is het gedeelte van de
niet meer door Burgum. Vanaf begin
deze visie geactualiseerd door
geven. Schriftelijk reageren mag
Centrale As rond Burgum in gebruik. 2017 kan worden begonnen met het
vertegenwoordigers van de gemeen- ook, via aanwezige formulieren of
Het doorgaande verkeer rijdt dan
afwaarderen van de H.W.K. Ridder
te, provincie, dorpsbelangen, de
e-mail.
ondernemersvereniging en aanwonenden (de Klankbordgroep Kansen Wat wordt er gedaan?
in Kernen Burgum). Er is nu een
Belangrijke onderdelen in het tracé
voorlopig ontwerp vastgesteld. Het zijn de nieuw in te richten kruispunconcept daarvan wordt 24 maart
ten tussen de nieuwe brug en de
gepresenteerd.
kruising Elingsloane/Tussendijken.

Presentatie Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen Burgum

Er komt een grote rotonde bij het
gemeentehuis (Raadhuisweg/Pr.
In de publiekshal van het gemeente- Bernhardstraat); er komt ‘een dielde
huis hangen de tekeningen en er is
romte-gebied’ ter hoogte van de

Donderdag 24 maart

Hillamaweg/Tj. Geartsstrjitte; er
komt een rotonde bij de Lohmanlaan/Hornstrasingel en een rotonde
bij de Elingsloane/Tussendijken.
De H.W.K. Ridder Huyssen van
Kattendijkeweg wordt ingericht als
een dorpsstraat, wel geasfalteerd.
De G.W. Navislaan en de Frisiasingel
krijgen een hofjesstructuur, met
gezamenlijke uitritten op de weg.
Het bestaande groen (vooral de
grotere bomen) wordt zoveel
mogelijk gehandhaafd.
De ABN Amro bank wordt gesloopt
om ruimte te maken. De Noordersingel wordt daar wat omgelegd. Zo
ontstaat meer ruimte komt voor
parkeren en verblijf. Ook komt er
nieuwe bebouwing, net als elders
langs het tracé. Het gaat voornamelijk om woonruimten.

