T-diel(t) mei
EVENEMENTEN

woansdei 10 maaie 2017
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, PSV de Mennoruiters, Menno van
Coehoornweg 9, Outdoor paardenmarathon 2017,
09.00-19.00 u., 26 augustus 2017;
- Earnewâld, kampeerveld van Camping It Wiid, Koaidyk
10, disco en schoolkamp in een tent, 20.30-23.00 u.,
9 september 2017;
- 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;
- Ryptsjerk, terrein voetbalclub, Binnendijk 53B, afsluiting
voetbalseizoen VV Rijperkerk met mechanische muziek
en barbecue, 15.00-23.00 u., 27 mei 2017.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- 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;
- Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, barbecue voor
Earnewâldsters, livemuziek in feesttent, 19.00-23.00 u.,
daarna DJ tot 01.00 u., 20 mei 2017;
- Eastermar, weiland tussen Witveensterweg 18 en 20,
bruiloftsfeest in een feesttent, 11.00-02.00 u.,
livemuziek van 20.45-02.00 u. op 19 mei 2017;
- Garyp/Sumar, Bosweg 1, opening zonnepark met
openingshandeling en bezichtiging van zonnepark
de Griene Greide en plaatsen tent, 13.00-21.00 u.,

12 mei 2017. Tijdens de openingshandeling van
13.30-15.30 u. wordt de Bosweg geheel afgesloten,
daarna éénrichtingsverkeer op de Bosweg;
- Garyp, Greate Buorren 15a, voetbalkantine, livemuziek
na afloop laatste (thuis) competitiewedstrijd,
16.00-22.00 u., 13 mei 2017;
- Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/
Kûkhernewei 44, Tractorpulling, Trekker trek met
boeren tractors, 12.00-22.00 u., met (live)muziek van
16.00-23.00 u., 26 mei 2017. Gedurende de Trekker trek
wordt de Oostersingel afgesloten voor verkeer;
- Noardburgum, weiland Oostersingel/Kûkhernewei 44,
autocrosswedstrijd 10.00-18.00 u., livemuziek in tent
na wedstrijd 18.00-24.00 u., 27 mei 2017. Gedurende
de autocrosswedstrijd geldt een parkeerverbod en
wegsleepregeling op een gedeelte van de Kûkhernewei;
- Noardburgum, weiland aan de Oostersingel/
Kûkhernewei 44, grasbaanwedstrijd voor crossmotoren,
08.30-21.00 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;
- Oentsjerk, nieuw parkeerterrein naast Stania State aan
de Dr. Kijlstraweg, dorpsfeest met feesttent, livemuziek,
kermis, sport en spelactiviteiten en klein matinee,
do. 14.00-01.00 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 12.00-02.00 u.,
zo. 16.00-21.00 u., 18 t/m 21 mei 2017;
- Tytsjerk, park Vijversburg, Swarteweisein 2, opening
park Vijversburg met persconferentie, openingsact en
livemuziek, 09.30-16.00 u., 13 mei 2017;
- Tytsjerk, weiland aan de Zomerweg/’t Herberchsfintsje,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek en kermis,
ma.: 18.30-23.00 u., di.: 18.00-23.00u., Wo.: 18.00-22.00 u.,
Do.: 10.00-12.00 u., en 20.00-24.00 u., Vrij.: 10.00-02.00 u.,
Za.: 14.00-02.00 u., 15 t/m 20 mei 2017;
- Tytsjerk, Park Vijversburg, Swarteweisein 2, SamSam
festival met livemuziek, voor mensen met een
beperking, 12.30-16.30 u., 25 mei 2017 ;
- Wyns, schoolterrein, Wyns 8c, dorpsfeest in een
feesttent met livemuziek, kleine optocht, spelletjes, TTRace (Run door de weilanden) en kaatsen, vr. tot 01.30
u., za. tot 01.30 u., zo tot 18.00 u., 19 t/m 21 mei 2017.

KOLLUM FAN DE RIED
De raadsleden van Tytsjerksteradiel schrijven een column over een onderwerp dat
hen aanspreekt. De beurt is nu aan Jantsje van der Veen-Zeilstra, raadslid van de
ChristenUnie. U kunt reageren via e-mail: jvanderveen@t-diel-info.nl.

BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
2829945	Burgum, Zuidzijde kanaal nabij brug
(kadastraal: Bergum H 640), inrichting gebied
2800940	Garyp, Miensker 4, bouwen garage
2830871	Mûnein, Dokter Kijlstraweg 76, bouwen schuur
2818504	Ryptsjerk, Breedijk 18 Ryptsjerk, bouwen
tuinhuis
2868367	Sumar, Joute van der Meerweg 6, bouwen
schuur

RIED TONGERSDEI 18 MAAIE 2017
Aginda
Middeispart, 17.00 oere
- Ynstallaasje nij riedslid VVD
- Conceptjierrekken 2016
- Skriftlike fragen VVD oer
berneopfangorganisaasjes
- Jierstikken 2016 en begrutting 2018 Veiligheidsregio
Fryslân
- Engie Duurzaam*
- Resultaten evaluaasje Jeugd- en Doarpeteams
Tytsjerksteradiel
- Grip op Sociaal Domein
- Proses plan fan oanpak evaluaasje gearwurking
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
- 1e Bestjoersrapportaazje 2017
- Ynterbestjoerlik tafersjoch en Argyfferslach 2014-2015
- Earmoedebelied yn Tytsjerksteradiel
- Proeftún Noardeast Fryslân
Jûnspart, 19.30 oere
- Boatfunsports Burgumer Mar
- Notysje ynspraak&oerlis foarûntwerp
bestimmingsplan Aldtsjerk Foarút
- Fêststellen bestimmingsplan Hurdegaryp,
Rijksstraatweg 12A
- Net fêststellen bestimmingsplan Zwartkruis
* Foaroankundiging: yn juny wurdt der in aparte jûn
belein oer de plannen fan Engie Duurzaam. Dan sil
ek de ynspraak organisearre wurde (dêrmei ferfalt
ynsprekken yn de riedsgearkomste).
wMear ynformaasje folget letter.

WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Daar zit je dan. Je kent elkaar niet, maar je komt met een groep mensen bij elkaar voor een cursus, een project, of rond
een bepaald thema. Voordat je begint, eerst de kring rond: ‘Stel jezelf even voor. Wie ben je en wat doe je?’

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.

Wat je doet bepaalt voor een groot deel wie je bent. Door te vertellen over je werk schets je een beeld van jezelf. Een
interessante baan, een eigen bedrijf. Ze bepalen voor jezelf en anderen, bewust of onbewust, je waarde.
Maar wat als je pas geleden door een reorganisatie op straat bent komen te staan? Als je door je handicap je droombaan
nooit zult kunnen uitoefenen? Wat als je ervoor hebt gekozen om geen carrière te maken, maar thuis voor je kinderen te
zorgen? Of als je lang geleden bent gestopt je sollicitatiebrieven te tellen?
Onlangs zat ik in zo’n kring met onbekenden, bij elkaar voor een cursus. In plaats van te vragen naar werk, zei de
cursusleider: ‘Stel jezelf even voor. Vertel naast je naam ook iets over je maatschappelijke betrokkenheid.’ Tijdens de
voorstelronde hoorden we niet in de eerste plaats waar mensen hun boterham mee verdienen, maar waar ze met
hun hart bij betrokken zijn. Want wel of geen betaalde baan; voor de samenleving is iedereen van waarde. De jonge
ondernemer, maar ook de oudere man die zwerfafval verzamelt. De thuiszorgmedewerker, maar ook de dames van de
kledingbank, de trainers van het jeugdvoetbalteam, de vrijwilligers rond het AZC…
‘Wat doe je voor de kost?’ is niet zo’n interessante vraag. Laten we het voortaan anders doen: ’Wat doe je voor de
samenleving?’

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.
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Jantsje van der Veen-Zeilstra

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

T-diel(t) mei

VERTROKKEN
MET ONBEKENDE BESTEMMING

SCHOOLSPULLENPAS
Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en is uw kind ouder dan 11 en jonger dan 18 jaar? En heeft u een laag
(gezins) inkomen of een uitkering? Dan kunt u voor uw kind(eren) een schoolspullenpas aanvragen! Hiermee kan uw
kind bij verschillende winkels schoolspullen zoals bijvoorbeeld een rekenmachine, pennen, schriften of schooltas halen.
Deze pas heeft een waarde van 75 euro!
Wat moet u doen?
Ga zo snel mogelijk, maar vóór 31 mei a.s. naar www.kindpakket.nl en vraag hier voor uw kind een schoolspullenpas aan,
de voorwaarden kunt u hier ook vinden.

Vóór 31 mei

Aanvragen schoolspullenpas
op kindpakket.nl

woansdei 10 maaie 2017

Vóór 1 juli

Wachten op
goedkeuring

Vanaf 3 juli

Schoolspullenpas
ontvangen

Vanaf 3 juli

Tot 30 september

Schoolspullenpas
activeren

Schoolspullen
kopen!

Wist u dat u op www.kindpakket.nl ook vergoedingen kunt aanvragen voor sport, cultuur, verjaardag of schoolreizen?
Dit is voor ieder kind tussen de 4 en de 18 jaar uit een gezin met een krappe beurs! Vragen? Mail naar info@kindpakket.nl
LET OP! Na 31 mei is het niet meer mogelijk om een schoolspullenpas aan te vragen!

De hieronder genoemde personen wonen niet meer
op het adres waar zij volgens de basisregistratie
persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit
onderzoek van de afdeling Burgerzaken. De gemeente
heeft besloten de persoonslijsten niet meer bij te
houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op het
adres ingeschreven.
Geslachtsnaam geboortedatum
en voorletters
Ákos, M.
23-05-1983

Datum uitschrijving
27-03-2017

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene
wet bestuursrecht. U hebt 6 weken de tijd om een brief te
sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze
publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:
a. Uw naam en adres
b. De datum
c. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt
d. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
e. Uw handtekening
Stuur de brief naar gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. het
college, postbus 3, 9250 AA Burgum.
Wilt u meer informatie?
Belt u dan met de adresonderzoekers van de backoffice
Burgerzaken. Tel: 140511.

LEREN VAN ERVARINGEN
ONDERZOEK NAAR ERVARINGEN
CLIËNTEN WMO EN JEUGDZORG
Gemeente Tytsjerksteradiel is benieuwd naar de
ervaringen van inwoners die hulp of een voorziening
ontvangen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) en/of vanuit de Jeugdwet. Hierbij kunt
u denken aan bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke
hulp, een scootmobiel, hulp bij dyslexie of hulp bij
opgroei-, opvoedings- en psychische problemen.
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Vragenlijst
Een selectie van inwoners van Tytsjerksteradiel die in
2016 gebruik hebben gemaakt van deze diensten, heeft
een brief ontvangen met een vragenlijst. Deze vragenlijst
kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Door
het invullen van de vragenlijst kunnen inwoners ons
laten weten wat hun ervaringen zijn met de hulp of
voorzieningen. Met deze informatie willen we de hulp
en voorzieningen in de toekomst voor onze inwoners
verbeteren.

“HONDEN- EN PAARDENPOEP IN STRUIKEN
VINDT NIEMAND TERUG”
In periodes van mooi weer komen er wekelijks klachten
binnen bij de gemeente over honden- en paardenpoep.
Mensen vinden het vies als het op plaatsen ligt waar (al
dan niet door kinderen) wordt gelopen.
Aan de andere kant, de gemeente is een
plattelandsgemeente met volop ruimte. In struiken van
dertig centimeter of hoger, heeft niemand er last van.
Schepje bij de hand
Steeds meer hondeneigenaren nemen een schepje mee als
ze hun hond uitlaten en hebben zakjes bij zich waarmee ze
de uitwerpselen van hun viervoeter kunnen opruimen.
Ook paardenpoep kan worden opgeruimd. Misschien
niet meteen - bijvoorbeeld als je alleen op pad bent met
je paard – maar dan toch zeker later. Paardenpoep op
wegen of fietspaden veroorzaken evenveel overlast als
hondenpoep op wandelpaden en speelveldjes. Verplaats
daarom de poep naar een plek waar niemand het
terugvindt: lage struiken of slootswallen.

gemeente@t-diel.nl

140511

Regels in de Algemene Plaatselijke
Verordening over Verontreiniging
door honden, paarden en pony’s:
1. De eigenaar of houder van een
hond is verplicht ervoor te zorgen
dat de uitwerpselen van de hond in de openbare ruimte
meteen worden opgeruimd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of
sociale hulphond laat begeleiden of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot
geleidehond of sociale hulphond.
3. Het college van burgemeester en wethouders is
bevoegd bepaalde plaatsen aan te wijzen waar de in lid 1
gestelde verplichting niet van toepassing is.
4. De eigenaar, houder of berijder van een paard of pony
is verplicht ervoor te zorgen dat in de openbare ruimte,
voor zover gelegen binnen de bebouwde kommen van
de gemeente Tytsjerksteradiel, de uitwerpselen van het
paard of de pony worden opgeruimd.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

Jaarlijks onderzoek
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Jeugdwet
en Wmo. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit
van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en
Jeugdwet, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In 2016
heeft Tytsjerksteradiel dit onderzoek ook uitgevoerd. De
uitkomsten hiervan zijn vervolgens gepubliceerd op de
website: www.waarstaatjegemeente.nl

“Na mijn budgetadviesgesprek met Ping,
heb ik weer grip op mijn geld”.
Kijk ook op www.ping.nl.

www.t-diel.nl

