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Evenementen

Omgevingsvergunningen

AANVRAGEN

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-	Burgum, hofje in midden van Tichelkamp, barbecue en kampvuur
buurtvereniging, 18.30-24.00 u., 23 april 2016.

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

VERLENINGEN

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2165073	Burgum, Elingsloane 63, tijdelijke noodopvanglocatie
Elingsloane te Burgum
2201681
Earnewâld, Smidspaed 2, verbreden watergang

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5, Lassie ToverRock:
muziekavond met livemuziek, 20.00-02.00 u., 2 april 2016;
-	Noardburgum, Steenhandel Boonstra, Rijksstraatweg 63, open dagen
Steenhandel Boonstra, 10.00-17.00 u., 25, 26 en 28 maart 2016.

Weet u waarvoor u kunt
stemmen op 6 april?

Rijksstraatweg tussen Hurdegaryp en
Quatrebras op 14 en 15 april afgesloten

Op woensdag 6 april 2016 kunnen alle inwoners van Nederland
tijdens het raadgevend referendum naar de stembus om hun mening
over het Associatieverdrag Oekraïne te geven.

Van donderdag 14 april om 18.00 uur tot vrijdag 15 april 22.00 uur
is de Rijksstraatweg tussen Hurdegaryp en Quatrebras afgesloten
voor alle verkeer. Autoverkeer moet omrijden via Damwâld, Dokkum
en Aldtsjerk. Fietsers kunnen via Hurdegaryp en de Simmerdyk
rijden. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de buslijnen 13, 19 en
20 van Qbuzz en de buslijnen 53 en 62 van Arriva. Kijk voor aangepaste tijden en routes op www.qbuzz.nl en www.arriva.nl

Een associatieakkoord is een stel afspraken over nauwe samenwerking op economisch en politiek gebied. De EU maakt vaker afspraken
met landen die graag met Europa samenwerken maar geen lid
worden. Ook voor Oekraïne staat lidmaatschap van de EU niet op de
agenda. Het samenwerkingsakkoord gaat over afspraken om de
handel te bevorderen en ook over hervormingen van de Oekraïense
economie en bestuur.

De afsluiting is nodig om het nieuwe viaduct in de Rijkstraatweg aan
te sluiten op de bestaande weg. Sinds vorig jaar april is het verkeer
omgeleid via een bypass om het viaduct over De Centrale As te
kunnen bouwen.

Wilt u meer weten of het Associatieverdrag of wilt u meer informatie
over het stemmen?
Kijk dan op www.t-diel.nl.

Studeren,
maar niet
genoeg
financiële
middelen?
Misschien kunnen wij jou daar
mee helpen!

Stichting Rauwerda-Westra
Fonds
Studiejaar 2016-2017

Benieuwd hoe jij in aanmerking
kan komen voor een toelage?
Kijk dan op www.t-diel.nl. Hier
vind je meer informatie en een
inschrijfformulier. Wees er snel
bij, want je aanvraag moet voor
1 mei binnen zijn.

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.
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GRIP is een begrip bij
rampen en crisissituaties
GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. Het staat voor het snel organiseren van de
juiste mensen en middelen die nodig zijn voor het bestrijden
van een ramp of crisis binnen.
Soms blijkt een plotselinge
gebeurtenis een ramp te worden
waarbij veel mensen zijn betrokken. Soms ontstaat er een
crisissituatie. Eén of twee ambulances en politiewagens die hulp
verlenen zijn dan niet genoeg.

Welke hulpdiensten zijn
waar nodig?
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Moeten er plotseling vele hulpdiensten tegelijkertijd naar een
plek dan moet er veel geregeld
worden. Daarvoor is geen tijd bij
een ramp of crisis. Daarom
bestaan er draaiboeken waarin
precies staat welke hulpdiensten
opgeroepen worden. Ze zijn
gemaakt voor Veiligheidsregio’s in
Nederland en heten GRIP 1, GRIP
2, GRIP 3, GRIP 4 en GRIP 5.

Facebook
gemeenteTytsjerksteradiel

een samenwerking met weekblad Actief

Sportverenigingen krijgen hulp bij
energiebesparende maatregelen

Verschillen in GRIP
GRIP 1 beschrijft wie er worden
opgeroepen bij een kleine ramp.
GRIP 5 beschrijft wie waar
naartoe gaat bij een grote ramp
waarbij meerdere provincies
betrokken zijn.
In een GRIP staat duidelijk
beschreven wie de leiding heeft
op zulke momenten. Ook staat er
in wie bepaalt of GRIP in werking
treedt en wanneer er moet
worden opgeschaald naar een
hogere GRIP-fase. Er zijn maar
weinig mensen die hierover
mogen beslissen. Hiervoor zijn
de officier van dienst, de
calamiteitencoördinator of de
voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen.

In april vinden er in de
Elfstedenhal in Leeuwarden
twee bijeenkomsten plaats
die interessant zijn voor
sportverenigingen in Tytsjerksteradiel. Er is een
landelijke subsidieregeling
voor verenigingen die duurzame maatregelen nemen. De
Stadsregio en Sportstroom
helpen sportclubs te profiteren van deze subsidie.
Verenigingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de
exploitatie van een accommodatie of sportveld merken misschien dat de kosten voor
onderhoud en energieverbruik
stijgen. In 2015 verviel de
mogelijkheid om een deel van de
energiebelasting (ecotaks) die
sportverenigingen betalen, terug
te vragen. Sportverenigingen

betalen daardoor gemiddeld
1200 euro extra per jaar voor
hun energieverbruik. Wordt het
daardoor interessant voor de
clubs om de sportaccommodatie
te verduurzamen?

Landelijke
subsidieregeling
Sinds 4 januari is er een landelijke subsidieregeling voor
verenigingen die duurzame
maatregelen nemen. Sportverenigingen die zijn aangesloten bij
NOC*NSF kunnen dertig procent
van de investeringen in duurzame
energie gesubsidieerd krijgen;
stichtingen vijftien procent.

Ondersteuning
sportverenigingen
Sport Fryslân, de provincie
Fryslân, de Stadsregio (de
samenwerkende gemeenten

waaronder Tytsjerksteradiel) en
Sportstroom zetten zich samen
in voor een duurzame regio en
vitale sportverenigingen. Zij
ondersteunen onder andere
sportverenigingen met het in
kaart brengen van hun energieverbruik en mogelijke energiebesparende maatregelen. Zij
faciliteren collectieve inkoop van
duurzame energie en helpen
financiering met beperkte
middelen mogelijk te maken.

Informatiebijeenkomst
sportverenigingen
Op dinsdag 12 april en donderdag
21 april van 19.00 tot 22.00 uur
zijn er bijeenkomsten waar
sportverenigingen hierover
informatie kunnen krijgen. Zij
kunnen zich aanmelden op de
aanmeldingspagina van Sport
Fryslân.

