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woansdei 17 maaie 2017

EVENEMENTEN
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Earnewâld, kampeerveld van Camping It Wiid, Koaidyk
10, disco en schoolkamp in een tent, 20.30-23.00 u., 7
september 2017;
- Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, kermis, za., ma. en
di. van 14.00-23.30 u., vr., zo. en wo. van 14.00-22.30 u., 4
augustus t/m 9 augustus 2017;
- Earnewâld, Wiidswei, braderie, 14.00-21.00 u., 21
augustus 2017;
- Eastermar, Snakkerbuorren, De Komerk, ijsbaanterrein,
dorpsfeest met een feesttent, livemuziek kermis,
braderie en veemarkt op 22 t/m 24 juni 2017. Do. 17.0001.30 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 05.30-02.00 u,;
- Ryptsjerk, haven, ijsbaanterrein en Opslach 36 t/m
42 en 10 t/m 18, opening haventje, 09.00-12.00 u. en
openluchtconcert seniorenorkest, 19.00-22.30 u., 10 juni
2017. Gedurende het concert is de Opslach 36 t/m 42 en
Opslach 10 t/m 18 afgesloten voor verkeer;
- Ryptsjerk bij sluis en bij Feanwâlden, verschillende
locaties in natuurgebied Bûtenfjild, Bûtenfjildwykein:

excursies, klimtoestel, bootcamp, fotografieworkshop,
centrale punten met activiteiten, rondvaarten, suppen,
kanovaren, fietsroute, open dag bij boerenbedrijven,
10.00-17.00 u., 10 en 11 juni 2017.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Earnewâld, Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde
Feanen, Koaidyk 8a, open dag bezoekerscentrum
met vaar- en wandelexcursies, outdoor activiteiten,
kraampjes en demonstraties, 12.00-16.00 u., 21 mei
2017;
- Jistrum, voetbalkantine Fjildwei 8, afscheidsfeestje
2 vrijwilligers vv Jistrum, 19.00-23.30 u., 19 mei 2017;
- Jistrum, achtertuin de Meren 12, besloten
verjaardagsfeest met mechanische muziek, 20.00-01.00
u., 20 mei 2017;
- Oentsjerk, sportveld, Pjuktoernooi met na
afloop barbecue met mechanische muziek i.v.m.
seizoensafsluiting, 10.00-24.00 u., 25 mei 2017.

........................................................................................

Inloopspreekuren Dorpenteam
Gewoon even binnenlopen bij een medewerker van het
Dorpenteam voor een bakje koffie, informatie of om uw
vragen en twijfels eens te bespreken. Laagdrempelig en
vrijblijvend. Denk bijvoorbeeld aan:
- Wonen
- Gezondheid
- Huishouden

- Financiën en administratie
- Omgaan met jezelf en anderen
- Daginvulling

Maandag 8.30-12.00 uur it Betterskip Eastermar
Dinsdag 8.30-12.00 uur it Geahûs Garyp
Dinsdag 11.00-12.30 uur Glinstra State Burgum

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

Woensdag 15.00-16.00 uur Bibliotheek Gytsjerk
Donderdag 10.00-11.00 uur it Maskelyn Hurdegaryp

BESLUITEN
2926227
2921881
2922417

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
2906343
Burgum, Lageweg 17, vervangen reclame
2919223
Burgum, Koningin Julianastraat 11,
kappen bomen
2908495
Earnewâld, Koaidyk 6-450, nieuwbouw
tuinberging
2851371
Eastermar, Grote Hornstweg 8, bouwen
carport
2897653
Eastermar, Witveensterweg 10 (kadastraal:
Oosterrmeer M 747, aanleggen uitrit

2895817
2913539
2925261
2925637
2908177

Garyp, Westerein 30, kappen eik
Mûnein, Mounewei 1, kappen boom
Noardburgum, Rijksstraatweg 28,
nieuwbouw bedrijfshal
Ryptsjerk, Binnendijk 56 A,
verbreden uitrit
Ryptsjerk, Binnendijk 56,
vernieuwen noordelijke uitrit
Ryptsjerk, Tsjerkelânsreed 5,
kappen boom
Sumar, Joute van der Meerweg 6,
kappen boom
Suwâld, De Warren 5, dempen en
graven van sloten

Kijk ook op www.ping.nl.

UITNODIGING
NETWERK-/INSPIRATIEBIJEENKOMST
LF2018
Graag nodigen wij u uit voor onze netwerk-/
inspiratiebijeenkomst Leeuwarden-Fryslân 2018. Deze
bijeenkomst houden wij op woensdagavond 31 mei a.s.
op het gemeentehuis in Burgum (Raadhuisweg 7), inloop
vanaf 19.15 uur.
Wij kijken deze avond alvast vooruit naar het jaar 2018,
waarin Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van
Europa is. Iedereen is welkom! U kunt zich aanmelden
voor deze bijeenkomst door vóór 29 mei een mailtje te
sturen naar BKoopmans@t-diel.nl.

“Toen bij Ping bleek dat ik mijn schulden
niet meer zelf op kon lossen, hebben zij mij
geadviseerd een schuldregeling aan te vragen:
nu is er met mijn schuldeisers een regeling
en ziet de toekomst er veel beter uit”.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
• Opening 19.30 uur dwoor wethouder Houkje Rijpstra
• Burgemeester Jeroen Gebben over Tytsjerksteradiel en
LF2018
• Stand van zaken en ontwikkelingen LeeuwardenFryslân 2018 door Immie Jonkman,
programmaleider van het Mienskipsprogramma/Royal
Friesian
• Korte presentaties projecten en evenementen en
informatie over vergunningverlening

Openingstijden gemeentehuis
Maandag 12.30 - 16.30, 18.30 - 20.00 *
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 16.30
Tytsjerksteradiel werkt voor veel zaken op afspraak.
Maak deze online of telefonisch via 14 0511
(zonder netnummer).
* op maandagavond geen aangiftes van geboorte,
erkenning, erkenning ongeboren vrucht, huwelijk/
partnerschapsregistratie of overlijden.

Na afloop is er een informeel gedeelte, waarbij volop de gelegenheid is elkaar te spreken.
Graag tot 31 mei!

Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Hartelijke groet,

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Houkje Rijpstra
Wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl
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PIETER EN TIETJE BOORSMA – HAARSMA 60 JAAR GETROUWD
Dinsdag 9 mei vierden Pieter en Tietje Boorsma-Haarsma
uit Sumar dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden.
Burgemeester Jeroen Gebben bezocht het echtpaar om
ze te feliciteren met dit jubileum.
Pieter Boorsma is geboren op 2 mei 1931 in
Twijzelerheide en Tietje Haarsma is geboren op
15 oktober 1933 in Sumar. Tijdens een fietstocht ‘om de
mar’ met een 5-tal vriendinnen kwamen ze onderweg
twee jongens tegen. Eén van de twee was Pieter!
Na een ruim 2 jaar verkering te hebben gehad stapten
ze in het ‘huwelijksbootje’.

Praat u mee over de
nieuwe Omgevingsvisie?

SIJTZE EN BAUKJE PROCEE – ZANDSTRA 60 JAAR GETROUWD
Dinsdag 9 mei vierden Sijtze en Baukje Procee-Zandstra
uit Burgum dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden.
Reden voor locoburgemeester Doeke Fokkema het
jubilerende echtpaar te bezoeken.

DINSDAG 6 JUNI
In de omgevingsvisie wordt de toekomst van de
gemeente vastgelegd. Op hoofdlijnen wordt hierin
het gebruik van de ruimte in de gemeente bepaald.

Sijtze Procee is geboren op 22 augustus 1935 in Assen en
Baukje Zandstra is geboren op 6 mei 1936 in Eastermar.
Sijtze en Baukje leerden elkaar kennen in 1953 tijdens
de feestweek in Surhuisterveen.
Het echtpaar kreeg 3 kinderen: 1 zoon en 2 dochters.
Inmiddels zijn ze de trotse grootouders van
4 kleinkinderen.

De omgevingsvisie gaat onder andere in op de
samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur,
landschap, verkeer en vervoer, wegen en vaarwegen
en cultureel erfgoed.
Op 6 juni zullen we een aantal van deze
onderwerpen behandelen. Komt u ook naar deze
avond om samen met de raad de toekomst te
verkennen?

WIETZE EN GRIETJE TOUSSAINT 65 JAAR GETROUWD

U bent van harte welkom!
DE PLEATS
Schoolstraat 82, Burgum
aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

DE TOEKOMST MAKEN WE SAMEN:
U kunt zich aanmelden tot 30 mei:
Telefonisch: via 14 0511
E-mail: via omgevingswet@t-diel.nl

www.t-diel.nl/de omgevingswet
gemeente@t-diel.nl

140511

Maandag 8 mei vierden Wietze Toussaint en Grietje
Klijnstra uit Ryptsjerk dat zij 65 jaar geleden in het
huwelijk traden. Locoburgemeester Doeke Fokkema
bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren
met dit jubileum.
Wietze Toussaint is geboren op
27 december 1926 in Marssum. Grietje Klijnstra is geboren
op 9 februari 1930 in Lekkum. Het echtpaar heeft 9 jaar
in Duitsland gewoond. Vervolgens verhuisden ze naar
New Jersey. Hier hadden ze een boerderij. In totaal
hebben Wietze en Grietje 30 jaar in New Jersey gewoond.
“Het waren hele gelukkige jaren”, aldus het jubilerende
echtpaar. In 2000 werd ‘de overtocht’ naar Friesland
gemaakt om daar weer te gaan wonen.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

ECHT GROENE STROOM?
Vergelijk het zelf en stap over via www.wise-energievergelijker.nl
Dit is een campagne van WISE
ondersteund door

