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EVENEMENTEN
Aanvragen
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, clubhuis vv Bergum, Burg. B. Lohmanlaan
18a, livemuziek na afloop voetbalwedstrijd,
16.00-21.00 u., 1 mei 2016;
- Burgum, Pr. Bernhardstraat 74, voor de hoofdingang van Berchhiem, fietsmobiliteitsmiddag met
verschillende organisaties, 12.00-17.00 u., 20 mei
2016. Gedurende de activiteiten is een gedeelte van
de Pr. Bernhardstraat voor nr. 74 afgesloten voor
doorgaand verkeer;
- Burgum, Lageweg, Schoolstraat en Tj. Geartsstrjitte,
Midzomermarkt, 10.00-17.00 u., 4 juni 2016.
Gedurende de Midzomermarkt wordt een gedeelte
van de Lageweg, de Schoolstraat en de
Tj. Geartsstrjitte afgesloten voor verkeer;
- Burgum, Centrale As aan zuidzijde Hendrik Bulthuis
Akwadukt, iepenloftspul de Dwerskop, 19.00-24.00 u.,
31 augustus t/m 11 september 2016;
- Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, kermis, za.,
ma. en di. 14.00-23.30, vr., zo. en wo. 14.00-22.30
u., 29 juli t/m 3 augustus 2016;
- Eastermar, weilanden Sumarderwei 3, maaiwed		
strijd en Oldtimerdag, 09.00-17.00 u., 28 mei 2016;
- Garyp, zandput Panhuyspoel, Feantersdyk,
personeelsfeest Oosterhof Holman, met diverse 		
activiteiten, feesttent en livemuziek,
18.00-23.00 u., 2 juli 2016;
- Gytsjerk, Achterdyk 2, besloten bruiloftsfeest in 		
een feesttent met livemuziek, 17.00-01.00 u.,
3 juni 2016;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein Riemersmastrjjitte, dorpsfeest met kermis, livemuziek in feesttent, matinee,
feestwagens, braderie met rommelmarkt,
kofferbakverkoop etc., demo’s, schoolspelen etc.,
do. 16.00-24.00 u., vr. 08.15-02.00 u.,

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Besluiten

za. 10.30-02.00 u., 18 t/m 20 augustus 2016;
- Oentsjerk, start/finish café ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51, fietstoertocht 40 en 100 km, 		
08.00-14.00 u., 3 september 2016;
- Sumar, hoek Joute van der Meerweg-Lytse
Buorren, buurtfeest met feesttent en muziek, 		
09.00-01.00 u., 18 juni 2016;
- Trynwâlden, start/finish café ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51 in Oentsjerk, wielerwedstrijd van
Oentsjerk naar Gytsjerk, Munein, Readtsjerk,
Aldtsjerk, Oentsjerk, 15.00-18.00 u.,
3 september 2016.

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

Verleningen
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningen verleend:
- Burgum, de Markt, kermis, 15.00-24.00 u., 9 mei
vanaf 10.00 u., 4 t/m 9 mei 2016;
- Eastermar, weiland op de hoek waar de Lits en 		
de Teye Tolstraat elkaar kruisen (rechterkant Lits),
Iepenloftspul, 20.30-21.45 u., 8 t/m 11 en
16 t/m 19 juni 2016;
- Oentsjerk, manege PSV Trynwâlden, Sanjesreed,
menpaden Trynwâlden en Griekenland en Turkije
bos, samengestelde menwedstrijd met dressuur		
proef en marathon met 8 hindernissen,
09.00-17.00 u., 14 mei 2016;
- 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, sportvelden, clinic en Pjuktoernooi
(korfbal) met mechanische muziek, 10.00-22.00 u.,
30 april 2016.

BEKENDMAKINGEN

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2241941
Altsjerk, Van Sminiaweg, Gytsjerk
Canterlandseweg, Oentsjerk Wynzerdyk,
bouw columbaria op begraafplaatsen
2291271
Burgum, Klompmakkersstrjitte 52,
kappen van een berk
2277585
Burgum, Klompmakkersstrjitte 52,
verbreden van de uitrit
2276055
Burgum, Kolfbaan ter hoogte van nr. 110,
kappen eik
2302021
Burgum, Lauermanstraat 21 A,
kappen bomen bij Arke/Partoer
2290771
Burgum, Noordermeer 12, nieuwe muur
om bestaande woning en wijzigen kozijnen
2285351
Burgum, ter hoogte van Ferfstraat 18/20
en Lauermanstraat 35, 39 en 45,
kappen van berken
2212583
Burgum, Zomerweg 52,
verbouw woonhuis
2276119
Eastermar, Teije Tolstraat 1,
kappen 3 wilgen en 1 kronkelwilg
2224705
Eastermar, Noardburgum, Joerelaan,
Eastermar en Oostersingel, Noardburgum,
aanleggen uitritten Joerelaan en
Oostersingel
2260321
Garyp, De Tuije 25, kappen 1 boom in tuin
2289875
Hurdegaryp, Anthony Fokkerstraat 46,
bomen kappen
2277309
Noardburgum, Kûkhernewei 6,
kappen van een boom
2284473
Noardburgum, Westersingel, aftoppen
grote wilgen rondom fietscrossterrein aan
de Westersingel
2273711
Sumar, Damsingel 27, kap van 5 bomen
2298309
Sumar, It Hoarnleger 31,
plaatsen dakkapel op achterzijde woning

Iepen voor particulieren

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Jistrum, Tillewei 3A (aanbrengen bouwvlak’ met
IMRO-code NL.IMRO.0737.15BPIV-vg02
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep
worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld 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
voor¬ziening worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2
(wijzigen bestemming)’ met IMRO-code NL.IMRO.0737.12BPII-vg02
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar hebben gemaakt, of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig hun
zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken en tegen de wijzigingen, die de
gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

De afgelopen jaren zijn er veel iepen verdwenen
door de iepenziekte. De Stichting Iepenwacht Fryslân
(SIF) werkt als sinds 2005 aan het onder controle
krijgen van deze ziekte. Dit doen ze onder andere
door het planten van resistente iepen bij particulieren. Zo kan deze mooie sterke boom behouden
blijven in het Friese Landschap.
Heeft u ruimte in uw tuin, bij uw (agrarisch) bedrijf
of een monumentaal erf? Inwoners van Friese gemeenten, die deelnemer zijn aan de SIF, kunnen namelijk in aanmerking komen voor deze resistente iepen.
De bomen worden geleverd en aangeplant door de
stichting. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Heeft u interesse? Stuur dan voor 1 juni 2016 een
e-mail naar info@iepenwachtfryslan.nl.

Beroep kan worden ingesteld 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.
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 29 april 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).

Woont u in Tytsjerksteradiel en heeft
u ondersteuning nodig op het gebied
van welzijn, wonen en zorg? Neem
dan contact op met het Dorpenteam
via telefoonnummer (0511) 460 767.

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
Postbus
9250 AA Burgum

Telefoon
14 0511
(geen netnr)

Whatsapp
06-21 15 48 97

Twitter
@tdiel

Website
www.t-diel.nl

Facebook
Gemeente
Tytsjerksteradiel

vervolg op pagina 11

T-diel(t) mei
WERKZAAMHEDEN

28 april 2016

GEMEENTELIJKE 4 MEIHERDENKING 2016
Aan de inwoners van Tytsjerksteradiel,
Wij nodigen u uit om op woensdag 4 mei aanstaande deel te nemen aan de gemeentelijke 4 mei herdenking
in Burgum. Deze vindt plaats bij het monument op de begraafplaats bij de Kruiskerk in Burgum. De tocht van
en naar de begraafplaats wordt lopend afgelegd. Aan het hoofd van de stoet slaan leden van drumband
‘De Marko’s’ een sobere roffel op gedempte trommen.
Kranslegging
Bij het monument wordt een sobere plechtigheid gehouden en worden kransen en bloemen gelegd op de
graven van militaire- en burgerslachtoffers. Aansluitend aan de landelijke 4 mei herdenking, wordt om 20.00
uur een moment van stilte in acht genomen. De beide Burgumer muziekkorpsen, leerlingen van de Burgumer
basisscholen en leden van scouting ‘De Twirre’ werken mee aan de herdenking.
Stille tocht
De tocht naar de Kruiskerk is vanaf het parkeerterrein van Glinstra State, ingang Freerk Bosgraafstraat in
Burgum. Om 19.20 uur precies zet de stoet zich in beweging. Neemt u deel aan de tocht, wilt u die dan in
stilte afleggen?
Na afloop is iedereen welkom in de Kruiskerk: Vluchten…toen. In beeld, tekst en muziek. En alle gelegenheid
voor ontmoeting en koffie.

Woudweg (N356) afgesloten van
28 t/m 30 april

Vlag halfstok
In verband met de herdenkingsplechtigheid vragen wij u van 18:00 tot ongeveer 21:00 uur de vlag halfstok
uit te steken.

Van donderdag 28 april om 18.00 uur tot zaterdag
30 april 22.00 uur is de Woudweg (Wâldwei, N356)
tussen Quatrebras en Feanwâlden afgesloten voor
alle verkeer.

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Burgum

Autoverkeer moet omrijden via Damwâld, Dokkum
en Aldtsjerk. Fietsers kunnen via de Foksegatten of
de Zevenhuisterweg rijden.
De afsluiting is nodig om het nieuwe viaduct in de
Woudweg aan te sluiten op de bestaande weg.
Sinds maart 2015 is het verkeer omgeleid via een
bypass om het viaduct over De Centrale As te
kunnen bouwen.
De afsluiting heeft geen gevolgen voor de buslijnen. Bussen kunnen het werk wel passeren. Er
wordt een aparte rijbaan naast de werkzaamheden
gelegd voor bussen en hulpdiensten.

Sport- en spelinstuif tijdens de meivakantie
De gemeentelijke sportstimulering organiseert i.s.m.
verschillende verenigingspartners tal van sport- en
spelinstuiven in de meivakantie. Dat gebeurt in de
gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Basisschool kinderen van de groepen 3 tot en met 8
kunnen kennis maken met verschillende sporten en
geheel vrijblijvend meedoen aan verschillende clinics.
Deelname en entree is gratis. Kom jij ook naar één
van onze sportinstuiven? De sport- en spel instuiven
vinden plaats op de volgende locaties:
•

•

Dinsdag 3 mei 13.30 - 15.30 uur,
Sporthal de Wetterstins in Burgum
Vakantie instuif met verschillende sporten.
Onder andere voetbal, turnen, uni-hockey,
tennis en nog veel meer.

•

Woensdag 4 mei 13.00 - 16.00 uur,
Openluchtzwembad in Gytsjerk
Vakantie instuif met verschillende sporten in
het water en op het droge. Zwemdiploma A
is verplicht.

Maandag 2 mei van 13.30 tot 15.30 uur,
Sporthal de Fugelkamp in Harkema
Vakantie instuif met verschillende sporten.
Onder andere voetbal, turnen, uni-hockey, tennis
en nog veel meer.

Wisselbeker Verkeersexamen Tytsjerksteradiel gaat ook dit jaar naar
KBS De Reinbôge
Op 11, 12 en 13 april organiseerde de gemeente het jaarlijks verkeersexamen Tytsjerksteradiel. Basisschool
KBS De Reinbôge heeft dit jaar de meeste punten behaald op het schriftelijk en praktisch verkeersexamen en
op de fietscontrole. De school wint hiermee de wisselbeker Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
Wethouder Doeke Fokkema heeft op donderdag 21 april de leerlingen op het schoolplein verrast en de wisselbeker uitgereikt. De tweede plaats is voor OBS It Iepen Stee en op de derde plaats eindigde CBS De Winde.

Kom zaterdag 30 april gratis
zwemmen!
Het openluchtzwembad De Sawn Doarpen in
Gytsjerk gaat op zaterdag 30 april weer open!
Het zwembad is geopend van zaterdag 30 april tot
en met zondag 11 september 2016.
Alle actuele informatie over de activiteiten en
openingstijden is te vinden op
www.sawndoarpen.nl.

Gewijzigde openingstijden rond
Hemelvaarts- en Bevrijdingsdag
Het gemeentehuis is op donderdag 5 en
vrijdag 6 mei gesloten. Het composteerterrein
en de grofvuillocatie zijn alleen 5 mei gesloten.

www.t-diel.nl

