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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2827997 Burgum, Koningin Julianastraat 20, kappen van
een boom
2830207 Burgum, Burg van Panhuyslaan 57, kappen van
4 berken
2751955	Eastermar, Elte Martens Beimastr 24,
uitbreiding woning
2745163	Garyp, Koutenburg 5, vergroten woning met
aanbouw en dakkapel
2800172	Garyp, Inialoane 73, Aanvraag bouw garage/
berging
2736179 Hurdegaryp, Stranljip 7, Nieuwbouw woning
2833785 Hurdegaryp, Rijksstraatweg 134, plaatsen 		
reclame		
2829381	Noardburgum, Zomerweg 51, kappen boom
2829813	Noardburgum, Dokter Ypeijlaan 10,
kappen eiken			
2828159 Oentsjerk, Van Haersmasingel 78,
kappen denachtige boom
2840413 Oentsjerk, Heemstrasingel 33,
	Nieuwe dakkapel plaatsen

Zwemseizoen buitenbad De Sawn Doarpen in Gytsjerk
Het voorjaar staat voor de deur en daarmee komt ook
weer een nieuw zwemseizoen in zicht. Zaterdag 6 mei
opent het buitenbad in Gytsjerk weer haar deuren.
Voorheen ging het bad in het weekend voor de meivakantie al open. Omdat de meivakantie dit jaar in april
valt, is dit uitgesteld. Mede omdat de eerste weken van
het zwemseizoen de vorige jaren weinig mooie dagen
kende. Veel activiteiten moesten toen ook afgelast
worden.
Openingstijden
Dit jaar werken we met andere openingstijden dan u
van ons gewend bent. De grootste verandering is dat
het zwembad in de zomervakantie (24 juli t/m 3 september) aaneengesloten geopend is van 9.30 tot 20.00
uur. Waarom hiervoor gekozen is kunt u lezen op onze
website www.sawndoarpen.nl.

Om zo veel mogelijk rekening te houden met de zwemmers die graag in de vroege ochtend baantjes willen
zwemmen, wordt er van 9.30 tot 10.30 een scheidingslijn in het zwembad gelegd.
Abonnementen
Het aanschaffen of verlengen van een abonnement
kan tijdens de reguliere openingstijden (kijk hiervoor
op onze website). Tot vrijdag 26 mei kan dit ook op
werkdagen tussen 7.00 en 10.30 uur. Na deze datum is
de kassa op deze tijden niet bezet.
Plannen om naar AquaZoo te gaan?
Bij aanschaf van een persoonlijk of gezinsabonnement
bij De Sawn Doarpen ontvangt u een korting bon voor
familiepark AquaZoo. Tegen inlevering van deze bon
krijgt u 25% korting bij aanschaf van een dagkaart.

EVENEMENTEN
Aanvragen
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, Gerniersstrjitte, Sponsorloop Kbs de Reinbôge
ter afsluiting projectweek, 12.00-14.30 u., 30 maart
2017. Gedurende de sponsorloop wordt de Gerniersstrjitte afgesloten voor verkeer;
- Burgum, gedeelte Schoolstraat (waar de winkels zijn),
Tj. Geartsstrjitte, Lageweg tot aan kruising Omrin en
de Markt (op de weg voor de winkels langs), Midzomermarkt, 09.00-17.00 u., 27 mei 2017. Gedurende de
Midzomermarkt is een gedeelte van de Schoolstraat, de
Tj. Geartsstrjitte, de Lageweg tot aan kruising Omrin en
een gedeelte van de Markt afgesloten voor verkeer;
- Burgum, Burg. Steenhuisenlaan, grasveld + parkeerterrein nrs. 36 t/m 40a, buurtfeest, do. playbackshow,
20.00-23.00 u., tent dicht 24.00 u., vr. bingo 20.00-24.00
u., tent dicht 01.00 u., za. vlooienmarkt en springkussen
09.00-14.00 u., barbecue 18.00 u. en livemuziek 20.3001.00 u. in een feesttent, tent dicht 02.00 u., 8 t/m 10
juni 2017. Op 10 juni is de Burg. Steenhuisenlaan vanaf
de Hillamaweg tot aan kruising van huisnr. 72 van 07.0015.00 u. afgesloten voor verkeer;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek, Gytsjerk Culinair,
spelletjes, jeu de boules, verkleed koffiedrinken met
bingo en matinee etc, do. 16.00-24.00 u., vr. 09.00-02.00
u., za. 10.30-02.00 u., 13 t/m 15 juli 2017;
- Jistrum, terrein achter de voetbal kantine aan de Fjildwei 8, dorpsfeest met touwtrekken, optocht versierde
wagens, meerkamp, cabaret, kerkdienst, broodmaaltijd
en livemuziek in de feesttent op do. 21.00-24.00 u.,
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vr. 19.00-01.00 u., za. 21.00-02.00 u., 15 t/m 18 juni 2017;
- Noardburgum, terrein en kantine VV Noardburgum,
Reiddekkersdtrjitte 51, de Burgerheidespelen vv Noardburgum, spelletjes jeugd en volwassenen met na afloop
livemuziek, 11.00-22.00 u., 27 april 2017;
- Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/Kûkhernewei 44, grasbaanwedstrijd voor crossmotoren, 08.3021.00 u. met muziek in tent, 09.00-21.00 u., 28 mei 2017.
Gedurende grasbaanwedstrijd geldt een parkeerverbod
en wegsleepregeling op een gedeelte van de Kûkhernewei;
- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub, Westersingel 2a, fietscross wedstrijd met versterkte muziek,
10.00-19.00 u., 9 september 2017;
- Suwâld, dorpshuis De Suderfinne, Kerkbuurt 2, livemuziek/carnaval tot 02.00 u., dorpshuis open tot 03.00 u.,
8 april 2017.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Burgum, door dorp, start bij Tiltrans, finish op de Markt,
Midnightwalk, wandeling 10 km langs typische locaties
en over/door bedrijfspercelen met livemuziek,
20.00-24.00 u., 22 september 2017;
- Garyp, voetbalkantine V. en V.’68, Greate Buorren 15a,
muziek na afloop derby V. en V.’68 - V.V. Eastermar, muziek speelt tot 21.00 u., kantine sluit om 22.00 u.,
11 maart 2017;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte, Lente
tentfeest met livemuziek, 21.00-02.00 u., 25 maart 2017.
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WURK OAN DE WEI
24 tot 27 maart stremming
Huyssen van Kattendijkeweg
en brug Burgum
Van vrijdag 24 maart 18.00 uur tot maandag 27 maart
06.00 uur voert aannemer Nije Daam werkzaamheden
uit aan de belangrijkste toegangsweg van Burgum. De
rijbaan van de brug krijgt de definitieve asfaltlaag en de
nieuwe rotonde bij het gemeentehuis wordt aangesloten
op de omliggende wegen (H.W.K Ridder Huyssen van
Kattedijkeweg, Prins Bernhardstraat en Raadhuisweg).
Om dit uit te kunnen voeren wordt deze weg en de brug
Burgum afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid via de Sintrale As en Quatrebras.
De route wordt aangegeven met gele borden. Het (brom)
fietsverkeer kan wel over de brug.
Landbouw
Landouwverkeer kan gedurende de werkzaamheden geen
gebruik maken van de brug. Zij kunnen rijden via de brug
Kootstertille. Wanneer dat problemen oplevert kan het
landbouwverkeer met beperkte breedte en lengte onder
begeleiding van verkeersregelaars gebruik maken van het
fietspad. Wachttijden zijn daarbij wellicht aan de orde.
Bussen
De bussen rijden niet door Burgum maar over de Sintrale As.
Arriva zet pendelbussen in tussen Burgum en Quatrebras.
Na de werkzaamheden van dit weekend zijn alle wegen
in Burgum weer open voor het verkeer.

Ried 16 maart 2017
Om 19.30 oere begjint de ried yn de
riedseal. 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 - 460 508.
Utstjoering ynstallaasjeried boargemaster Gebben
RTV Kanaal 30 stjoert op 16 maart fia syn televyzjekanaal
de gearfetting fan de ynstallaasjeried fan boargemaster
Jeroen Gebben út. Tiid: 18.30 oere.

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronisch 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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- 1 woning ten westen van de Tussendijken 54;
- Verplaatsen Kiehool van Schoolstraat 102 naar 83.

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Inialoane 38 (wijziging bestemming), vastgesteld
op 13 maart 2017 met IMRO code
NL.IMRO.0737.03BPIWP03
Beroep instellen
Met ingang van 17 maart 2017 kunnen, gedurende zes
weken, degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest, 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
voorwziening worden ingediend. Dan treedt het plan
niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Coördinatieregeling besluiten
Marwei 14, Jistrum, vastgesteld
op 13 maart 2017 met IMRO code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP16-vg01
Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in een aanpassing van het
bouwvlak op deze locatie.
Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning (ex. artikel 2.1 lid 1
sub a, c, e en i Wabo) voorziet in het legaliseren van de
volgende activiteiten: het veranderen van de inrichting,
het verrichten van een vergunningplichtige activiteit op
grond van de Wet natuurbescherming en het in afwijking
van het bestemmingsplan bouwen/plaatsen van voersilo’s op de betreffende locatie.
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1
van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.
Beroep instellen
In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt als één
besluit. Met ingang van 17 maart 2017 kunnen, gedurende zes weken, degenen die tijdig hun zienswijze omtrent
het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest, beroep instellen.
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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Burgum 2016’- IMRO
code NL.IMRO.0737.01 BPXII-vg02
en vastgestelde aanpassing welstandsnota
Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Burgum 2016’ gewijzigd vastgesteld. Dit plan
heeft betrekking op het grootste deel van Burgum, uitgezonderd het bedrijventerrein aan het Prinses Margrietkanaal. Dit nieuwe bestemmingsplan legt in hoofdzaak
de huidige situatie vast en maakt daarnaast de volgende
ontwikkelingen mogelijk:
- Kansen in Kernen (KIK) Burgum, waarin naast herinrichting van de doorgaande weg de volgende ontwikkelingslocaties zijn opgenomen:
o 2 gebouwen in het verlengde van de Tjibbe
		Geartsstrjitte;
o woongebouwen aan de dr. B. Hornstrasingel –
		 Burg. Lohmanlaan;
o woongebouw aan de Trambaan
- 18 woningen aan de Koningin Julianastraat – Prinses
Irenestraat;
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Onderstaand volgt een beknopte weergave van de belangrijkste gewijzigde onderdelen. Het volledige vaststellingsbesluit is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl:
- De dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ is uit
het bestemmingsplan gehaald. Hiermee werden de gemeentelijke monumenten in dit plangebied aangewezen.
-D
 e parkeerplaatsen ten noorden van het te bouwen appartementengebouw aan de Trambaan komt te vervallen.
- Wijziging van de bestemming voor twee bushaltes ter
weerszijden van de Huyssen van Kattedijkenweg ten zuiden van de nieuwe rotonde Tussendijken – Elingsloane.
- Wijziging bestemming ‘Verkeer – Ontsluitingswegen’
naar ‘Wonen – Woongebouw’ om het bouwperceel aan
te passen voor het nieuwe woongebouw ten noorden
van het bestaande Esso tankstation.
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Ook voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijze ingediend, staat
deze rechtsgang open. In de Algemene wet bestuursrecht staat aan welke eísen een beroepschrift moet voldoen. De vergunning treedt in werking met ingang van
de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure
een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Noord-Nederland. ln dat
geval treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plannen liggen vanaf 16 maart 2017
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).

Beroep instellen
Met ingang van 17 maart 2017 kan gedurende zes weken
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden
ingesteld door:
- Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerp-bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt;
- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar te maken;
- Belanghebbenden tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan
heeft aangebracht.
Beroep dient te 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
tot dat op dat verzoek is beslist.
Vastgestelde aanpassing welstandsnota
Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad de aanpassing van de welstandsnota vastgesteld. De aanpassing
van de welstandsnota heeft betrekking op:
- De hierboven genoemde nieuwbouwlocaties in het
KIK-gebied.
- De bouwlocaties ten westen van de Prins Bernhardstraat en op de bouwkavels aan de zuidzijde van de
Hillamaweg.
- Twee kleine aanpassingen van de welstandskaart (vergroting parkgebied en op de
lintbebouwing gedeelte Zomerweg) voor een juiste
afstemming tussen de bestemmingsplan verbeelding en
de welstandsnota.
De aanpassing van de welstandsnota treedt op 22 maart
2017 in werking. Indien gewenst kan de vastgestelde
aanpassing van de welstandsnota op het gemeentehuis
bij de balie Bouwen en Wenjen worden ingezien. Tegen
de aanpassing van de welstandsnota kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

Besluit Hogere Waarde Wet
geluidhinder
Dit besluit heeft betrekking op de bouw van 5 woongebouwen aan de
doorgaande weg (Huyssen van Kattendijkeweg) door
Burgum, op de volgende locaties:
1. Locatie ter hoogte van de Trambaan ( 1 gebouw);
2. Locatie ter hoogte van Burg. Lohmanlaan en dr. B.
Hornstrasingel (2 gebouwen);
3. Locatie ter hoogte van Tj. Geartstrjitte (2 gebouwen).
De hogere geluidswaarde is nodig omdat niet voldaan
kan worden aan de voorkeursgrenswaarde behorende bij
de Huyssen van Kattendijkeweg (N356).
Beroep instellen
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit, kan binnen zes weken
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep
instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Dit kan per brief of langs de digitale weg (zie http://lokel.rechtspraak.nl/bestuursrecht).
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in het nieuwe jaar in beweging
komen met realfit!
Weten wat je eet, lekker conditioneel aan de slag, je goed
voelen en jouw sport vinden! Dat is RealFit!: een groepsprogramma voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met
overgewicht. Tijdens deze cursus ga je 13 weken aan de
slag bij Bewegingscentrum Reset en word je begeleid
door een diëtist en gedragsdeskundige en fysiotherapeut. Jij en je ouders zullen veel goede ideeën opdoen
over gezond eten en hoe je op een leuke manier kunt
bewegen. RealFit is geen streng dieet volgen, het belangrijkste is dat jij je beter gaat voelen!
Wil je meer weten? Kom dan samen met je ouders/
verzorgers naar de informatie avond op 27 maart as.

Rectificatie (datum en
aanvangstijd gewijzigd)
Openbare vergadering Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’.
Wanneer: 24 maart 2017
Tijdstip: 12.00 uur
Waar:
Hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2,
Drachten
Voor de agenda en overige informatie verwijzen wij u
naar de website van onze gemeente.

Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel werkt voor veel
zaken op afspraak. Maak deze online of telefonisch via
14 0511 (zonder netnummer).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum
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