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GEMEENTERAAD

Omgevingsvergunningen

Eefkes foarstelle

BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

“Waarden en verandering”

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

Evenementen
AANVRAGEN
-	Burgum, voetbalkantine BCV, Burg. Both. Lohmanlaan 40c, livemuziek
na voetbalwedstrijd, onderdeel van de Fryske dei, 15.00-22.30 u.,
23 april 2016;
-	Burgum, de Markt, kermis, 15.00-24.00 u., 9 mei vanaf 10.00 u.,
4 t/m 9 mei 2016;
-	Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/ Kûkhernewei 44, grasbaanwedstrijd voor crossmotoren met muziek in de tent, 10.00-21.00 u.,
5 juni 2016. Gedurende de wedstrijd geldt een parkeerverbod en
wegsleepregeling op een gedeelte van de Kûkhernewei;
-	Sumar, Bosweg, It Griene Nêst, open dagen, 10.00-16.00 u., 30 april en
17 september 2016. Gedurende de open dagen geldt een eenrichtingsverkeer op de Bosweg vanaf Sumar en een parkeerverbod aan de zijde
van de Bosweg grenzend aan It Griene Nêst;
-	Tytsjerk, parkeerterrein naast Yn ‘e Mande, Noarderein 1, dorpsfeest met
muziekavond, matinee en dorpsbarbecue, 27 en 28 mei 2016.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Burgum, Poiesz Freerk Bosgraafstraat 1, straatmuzikant, vrijdagen
10.00-17.00 u., 18 maart t/m 31 december 2016;
-	Burgum, clubhuis v.v. Bergum, Burg. Both. Lohmanlaan 18a, livemuziek
na afloop Bergum 1-TEVV, 18.30-24.00 u., 26 maart 2016;
-	Eastermar, sportcomplex De Burgerkamp, ‘t Hof 84a, gezellige avond met
dj voor leden korfbalvereniging DOW, 20.00-01.00 u., 19 maart 2016;
-	Gytsjerk, ijsbaanterrein of als terrein te nat is ervoor, Lentetentfeest in
feesttent met livemuziek, 21.00-02.00 u., 26 maart 2016;
-	Oentsjerk, Praktijkboerderij Sanjesreed 4, Albert Heijn Boeren Lentefeesten: kijkje in bedrijf met proeverij van diverse producten, 11.00-16.00 u.,
28 maart 2016;
-	Ryptsjerk, v.v. Rijperkerk, Binnendyk 53b, dj in kantine, 17.00-23.00 u.,
19 maart 2016;
-	Ryptsjerk, dorpshuis ‘de Einekoer’, Heermawei 3, jaarlijkse dorpsavond
met livemuziek tot 01.30 u., dorpshuis open tot 02.00 u., 1 april 2016.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2225807 Burgum, De Wylch 39, kappen boom
2215387 Burgum, Gaestmabuorren 2, kappen van een kastanjeboom
2217477	Burgum, Harmen Sytstrasingel 1, rooien van een beukenboom
2215713	Burgum, Menno van Coehoornweg 6 A, kappen van 5 bomen
2000663	Burgum, Prins Bernhardstraat 23, nieuwbouw woning en
uitrit
2073173	Burgum, Prins Bernhardstraat 27, nieuwbouw
woning+carport/berging
2035759 Burgum, Prins Bernhardstraat 29, nieuwbouw woning
2220349 Eastermar, Joerelaan nabij nummer 5, kappen van een eik
2211597	Hurdegaryp, De Strânljip 6, 20, 22, 24, bouw 4 woningen te
Hurdegaryp
2217927 Hurdegaryp, Gaelekamp 71, kappen bomen
2214763 Ryptsjerk, Binnendijk 17 B, kappen van een boom
2222947 Ryptsjerk, IJpeijsingel 82, kappen van diverse bomen
2162115 Sumar, Solcamastraat 30 1, bouwen schuur/werkplaats
2206847 Suwâld, Kerkbuurt 12, vergroten woning
2224651 Tytsjerk, Suderein 42, kappen van bomen
B. Verlengen beslistermijn				
2150835 Hurdegaryp, Easter Omwei 7, tijdelijke plaatsen units
huisvesting Tjalling Koopmans college

Gewijzigde openingstijden rond Pasen
Goede vrijdag (vrijdag 25 maart 2016)
Gemeentehuis gesloten, maar de grofvuillocatie en het
composteerterrein zijn wel normaal geopend.
Tweede paasdag (maandag 28 maart 2016)
Gemeentehuis, grofvuillocatie en het composteerterrein gesloten.

Kultuerpriis gemeente
Tytsjerksteradiel
In 2016 rijkt de Gemeente voor de 10e keer de ‘Kultuerpriis’ uit. Deze
prijs is een waardering voor een persoon of groep voor een uitzonderlijke prestatie of inspanning 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 de www.t-diel.nl of vraag hem aan bij Daniël
Bakker, 0511-16 07 52 of dbakker@t-diel.nl.

Het voorlopig
ontwerp Kansen
in Kernen
Burgum is klaar!
Informatieavond en presentatie
van het voorlopig ontwerp
Datum: donderdag 24 maart 2016
Tijdstip: 17.00 uur – 20.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Burgum
Voor meer informatie zie
www.t-diel.nl.

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.

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

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

Waar hebben mantelzorgers behoefte aan?
Steunpunt Mantelzorg biedt maatwerk
Door de veranderingen in de zorg speelt mantelzorg een
steeds grotere rol in onze maatschappij. “We willen als
gemeente iets voor de mantelzorgers doen”, zegt beleidsmedewerker Daniëlle Kuipers. “Iedere mantelzorgsituatie is uniek.
Graag gaan wij met mantelzorgers in gesprek: waar hebben zij
echt behoefte aan?”

ligerswerk, maar overkomt je. Zo
kan het zijn dat iemand op jonge
leeftijd al mantelzorg verleent
binnen het gezin of naast een
voltijdbaan de zorg heeft voor
een broer of zus.

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen
van mantelzorgers die zorgen
voor de inwoners met een
zorgvraag. Voorheen kregen
mantelzorgers een geldbedrag
van het Rijk. Dat was het mantelzorgcompliment, deze is komen
te vervallen. “Tytsjerksteradiel
kiest er voor om geen vast
geldbedrag te verstrekken, maar
komt met (individuele)

Bijeenkomsten

ondersteuningsmogelijkheden
mantelzorgers tegemoet in hun
eigen behoefte.”

Vormen van mantelzorg
Mantelzorg is er in veel vormen,
zoals langdurige zorg voor een
familielid, regelmatig hulp en
ondersteuning bieden aan een
buurvrouw en zorg voor een
partner met psychische problemen. Mantelzorg is geen vrijwil-

Om recht te doen aan de persoonlijke omstandigheden van al die
verschillende vormen van
mantelzorgers, organiseert
Steunpunt Mantelzorg dit
voorjaar zes bijeenkomsten. Deze
vinden plaats in Eastermar,
Sumar, Oentsjerk en Aldtsjerk,
plus nog twee woonkernen. De
precieze locaties, data en
tijdstippen worden vermeld

op www.mantelzorg-kearn.nl.
Mantelzorgers kunnen elkaar op
deze bijeenkomsten ontmoeten
en inspireren. Er zijn professionals die luisteren. “Zo hopen we
de mantelzorger te leren kennen”,
zegt Daniëlle Kuipers.

“En waardering en ondersteuning
op maat te geven.”
Mantelzorgers met vragen hoeven
niet te wachten tot deze bijeenkomsten. Ze kunnen altijd bellen
naar het Steunpunt Mantelzorg op
nummer 0511-46 78 08.

