T-diel(t) mei
EVENEMENTEN

woansdei 28 juny 2017
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte, Tryn’s
grutte reünie en Tryn’s Rock: muziekfestival met jeugden ouderenbands / koor of brass in een tent, 10.3023.30 u., 2 juni 2018;
- Oentsjerk start vanaf Stania State Rengersweg 98b,
Tryn’s Krystkuier: wandeltocht met cultuur en muziek,
11.30-18.00 u., 26 december 2017.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Earnewâld, start Langesleat, SKS Skûtsjesilen op
de wateren rondom Earnewâld, 14.00-16.00 u., 8
augustus 2017. Gedurende het skûtsjesilen zijn de P.
Miedemaweg, Smidspaed en het fietspad langs de
Langesleat afgesloten voor het verkeer;

- Earnewâld, Wiidswei, braderie, 14.00-21.00 u.,
21 augustus 2017;
- Eastermar, op de E.M. Beimastrjitte, Teye Tolstraat en
Harstepaed, straatfestival ‘Easterbarren’ met muziek,
dans, straattheater en exposities, 14.00-23.00 u.,
2 september 2017. Gedurende het straatfestival wordt
de E.M. Beimastrjitte, Harstepaed en Teye Tolstraat
afgesloten voor het verkeer;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de J.H. 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;
- Sumar, voor Café de Inloop, Greate Buorren 12,
Beachvolleybaltoernooi op straat op 3 speelvelden,
12.00-20.00 u., 1 juli 2017. Tijdens de activiteit wordt
de Greate Buorren vanaf de kruising Achterwei tot de
kruising Koekoekswei afgesloten voor verkeer.

WERKZAAMHEDEN
PLAATSEN BEWEGWIJZERING RONDWEG HURDEGARYP OP 28 JUNI
Woensdagavond 28 juni worden er portaalborden
geplaatst op de Rondweg Hurdegaryp ( N355, Noarder
Omwei) nabij de ovonde. Portaalborden zijn de
bewegwijzeringsborden die boven de rijbaan aan een
portaal hangen. De weggebruiker kan zo gemakkelijker
de weg naar zijn/haar bestemming vinden. Daarbij
draagt het bij aan een grotere verkeersveiligheid. De
huidige gele borden met zwarte tekst in de bermen
komen daarmee te vervallen.
Stremming en omleiding
Gedurende de dag zijn er werkzaamheden ter

voorbereiding aan de
plaatsing. Hierbij is een
snelheidsbeperking
van kracht en is één
rijstrook afgesloten.
Van 19.00 ‘s avonds tot
6.00 uur in de ochtend op
29 juni is de Noarder Omwei (N355) gestremd.
Verkeer wordt omgeleid via Dokkum over
de Sintrale As (N356) en de N361. Om verkeersonveilige
situaties te voorkomen is een omleiding van doorgaand
verkeer door Hurdegaryp niet gewenst.

BESLUITEN
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2976531	Burgum, Kloosterlaan tussen nummer
10 en 12, ( kadastraal Burgum G 1586)
kavelwerkzaamheden tbv een waterplaats
2901945	Earnewâld, Koaidyk 6, 243A, bouwen
aanleggelegenheid
2887697	Gytsjerk, Eliza Posthumastrjitte 16,
kappen bomen
3030693	Jistrum, Joost Wiersmaweg 19, kappen es
2963983	Jistrum, Ieswei 8, gedeeltelijk herbouwen
woning

RIED TONGERSDEI 29 JUNY 2017
Tongersdei 29 juny 2017,
om 10.00 oere, begjint de
riedsgearkomste yn de riedseal
fan it gemeentehûs. Sintraal
stiet de behanneling fan de
Perspektyfnota: de opmaat
nei de begrutting fan 2018.
It kolleezje fan boargemaster
en wethâlders komt sels mei allegear foarstellen.
De ried bringt syn winsken yn en jout de haadlinen
foar it finansjeel kader fan de begrutting.

RIED TONGERSDEI 13 JULY 2017
Konsept-aginda
- Talitte tydlik riedslid (CDA)
- Memo ferslaggen
Strategisch Platform Jeugd Tytsjerksteradiel
- Skriftlike fragen VVD oer berneopfangorganisaasjes
- Memo nei te stjoeren ynformaasje ried 15 juny 2017
- Notysje ynspraak en oerlis foarûntwerp
bestimmingsplan Aldtsjerk Foarút
- Koersnotysje Omgevingsvisie
- Jierrekken 2016 Tytsjerksteradiel ynklusyf
ferklearring akkountent
- Sintrumregeling Sociaal Domein
- Beliedsplan Frysk 2017 – 2021
- Oanpassen oardering Wmo
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
- Wiziging mienskiplike regeling FUMO
(Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)
De definitive aginda komt yn Actief fan nije wike.
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.

BETER AFVALINZAMELING EN -SCHEIDEN

Vult u de vragenlijst in?

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van
ons huishoudelijk afval. Maar u als inwoner bepaalt hoe
u uw afval scheidt en hoeveel afval u produceert. In de
toekomst willen we de doelstellingen van de Rijksoverheid
volgen, namelijk dat 90% van al ons huishoudelijk afval
gescheiden wordt aangeboden en dat de hoeveelheid
restafval fors minder wordt. Dit is belangrijk omdat
grondstoffen steeds schaarser worden en de inzameling
en verwerking van afval steeds duurder wordt.
Uw mening telt
Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over
afvalinzameling en -scheiden. Op die manier krijgen wij
inzicht in hoe wij de doelstelling kunnen gaan behalen.
Daarom willen wij u vragen om deze vragenlijst in te
vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten en is anoniem.

gemeente@t-diel.nl

140511

Onder de deelnemers verloten we 5 cadeaubonnen
van €25. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan
kunt u aan het eind van de enquête uw naam, adres en
e-mailadres invullen. Wij gebruiken deze gegevens alleen
voor het verloten van de cadeaubonnen.
De vragenlijst
De vragenlijst is digitaal in te vullen via
www.t-diel.nl/afvalenquete of op papier. De papieren
versie vindt u bij de balie van het gemeentehuis of vraag
er een aan via tel. 14-0511.
Verder meedenken?
Via de enquête kunt u zich ook aanmelden voor
een klankbordgroep. Wij gaan samen met deze
klankbordgroep, in 2 bijeenkomsten, verder praten over
de toekomstige afvalinzameling.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

www.t-diel.nl

T-diel(t) mei
BEKENDMAKINGEN

AANGEPAST EVENEMENTENBELEID

ONTWERPBESLUIT RYPTSJERK
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) in verband met
verbod tot het in Ryptsjerk aanleggen aan noordoever
van de Ryptsjerksterfeart en nabij de brug Binnendijk.
Aanleiding
De Rypstjerksterfeart maakt inmiddels onderdeel uit van
de vaarroute Bûtenfjild. Om voldoende vaarbreedte te
garanderen is het belangrijk dat aan de noordzijde geen
ligplaats met vaartuigen wordt ingenomen en dat ook
niet (tijdelijk) wordt aangelegd.
Ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 29 juni tot en met 10 augustus 2017 ter
inzage. U kunt gedurende deze periode een schriftelijke
of mondelinge zienswijze indienen met betrekking tot
dit ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, dan kunt u
een afspraak maken met de balie Bouwen en Wenjen van
de gemeente (tel. 14 0511). Schriftelijke zienswijzen kunt
u sturen naar Postbus 3, 9250 AA BURGUM.

Het college van burgemeester en wethouders van
Tytsjerksteradiel heeft in mei 2017 het evenementenbeleid
opnieuw vastgesteld. Donderdag 15 juni 2017 heeft
de gemeenteraad dit beleid behandeld. De volgende
nieuwe zaken zijn daarmee opgenomen in het
evenementenbeleid:
1. Een dB(C) norm van 95 dB(C) voor geluid bij
evenementen in de openbare ruimte met een
aanmerkelijke geluidsproductie van maximaal 80 dB(A)
wordt definitief vastgesteld en opgenomen in het
evenementenbeleid.
2. Geluidsontheffing voor besloten (particuliere) feesten
is alleen nog mogelijk bij bruiloftsfeesten en besloten
feesten bij bedrijven of instellingen. Zondag tot en met
donderdag is de maximale eindtijd van de versterkte
muziek 00 uur en vrijdag en zaterdag 02.00 uur.
3. Er worden nu nog 2 tent- en schuurfeesten toegestaan,
waarop het totaal aantal toegestane feesten op 11 komt.
Wilt u meer informatie over het evenementenbeleid
of wilt u een exemplaar van dit beleid ontvangen, dan
kunt u contact opnemen met mevrouw H. Bouma op
telefoonnummer 0511460783 of hbouma@t-diel.nl.
U kunt het beleid ook inzien op het gemeentehuis.

woansdei 28 juny 2017

WMO- EN LEERLINGENVERVOER
NA 1 AUGUSTUS 2017
U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding
over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân.
Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit
de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op
school te komen. Hieronder staat wat er momenteel
speelt en wat dat voor u betekent.
Wat speelt er?
Voor het doelgroepenvervoer waren de contracten
bijna afgelopen en dat betekent dat er een nieuwe
aanbesteding gedaan moest worden. Bij zo’n Europese
aanbesteding geven de gemeenten aan wat ze nodig
hebben en welke eisen ze belangrijk vinden en kunnen
bedrijven daar op inschrijven. De beste inschrijvingen
mogen dan de opdracht uitvoeren.
Over de aanbesteding van het vervoer heeft de rechter
gezegd dat er iets niet goed gegaan is en dat we dat
nu opnieuw moeten doen. Daarom kunnen de nieuwe
contracten niet vanaf 1 augustus 2017 ingaan. We zijn
nu aan het onderzoeken hoe we het vervoer dan na die
datum gaan regelen.
Wat betekent het voor u?
Voorop staat dat u ook dan – net als nu - gewoon naar
uw bestemming gebracht wordt en de leerlingen
gewoon naar school gebracht worden. Daar kunt u op
vertrouwen. Hoe dat precies gebeurt, zoeken we nu
uit. We zijn aan het kijken of we de contracten met de
huidige vervoerders kunnen verlengen tot het nieuwe
systeem in gaat. Zodra we zeker weten hoe het precies
komt, krijgt u van ons een brief in uw brievenbus.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw eigen contactpersoon bij
uw eigen gemeente.

WORKSHOP PARTICIPATIEVERKLARING: IN GESPREK OVER HOMOHUWELIJK
EN HOOFDDOEKJES
Als je als nieuwkomer in Nederland komt wonen, is
het belangrijk dat je de taal zo snel mogelijk onder de
knie krijgt. Ook is het noodzakelijk om te weten wat in
Nederland en voor Nederlanders belangrijk is.
Kennis maken met de Nederlandse kernwaarden
De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en de
DDFK gemeenten organiseerden onlangs twee workshops
Participatieverklaring voor nieuwkomers, voornamelijk
uit Eritrea en Syrië. In de workshop maakten zij op speelse
wijze kennis met de Nederlandse kernwaarden: vrijheid,
gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Zo gingen
ze in gesprek over het homohuwelijk, de Grondwet en
hoofddoekjes. Bij het onderdeel “Hoe pak ik dit aan?”
bogen de nieuwkomers zich over vragen als: Wat doe je als
je buurman regelmatig harde muziek draait?

Wat doe je als je homoseksuele collega je uitnodigt
voor zijn bruiloft? Aan het einde van de bijeenkomst
ondertekenden ze de participatieverklaring en was er
een felicitatie van de aanwezige wethouders. Met hun
handtekening verklaren zij de Nederlandse kernwaarden
te kennen en te respecteren en dat zij een actieve bijdrage
willen leveren aan de Nederlandse samenleving.
Participatieverklaring…waarom?
Gemeenten krijgen van het kabinet de centrale rol in de
uitvoering van het Participatieverklaringstraject (P-traject).
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen pakken dit samen met
de DDFK gemeenten op. De Participatieverklaring maakt
deel uit van het inburgeringsexamen en nieuwkomers zijn
verplicht om deze te tekenen.

VERTROKKEN MET ONBEKENDE BESTEMMING
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 en voorletters
Mohamed Mahamud Omar

Geboortedatum
15-01-1987

Datum uitschrijving
24-05-2017

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
d. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
b. De datum
e. Uw handtekening
c. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Wilt u meer informatie?
Belt u dan met de adresonderzoekers van de backoffice Burgerzaken. Tel: 140511.
140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

Van dinsdag 27 juni tot en met vrijdag 30 juni vindt
de zwem4daagse weer plaats in zwembad De Sawn
Doarpen in Gytsjerk. Iedere avond start de zwem4daagse
met een gezamenlijke warming-up en geven
verschillende verenigingen demonstraties. Deelnemers
kunnen per avond 250, 500 of 1000 meter te zwemmen.
Tijd:
18.00 – 19.30 uur
Kosten:	Entree, stempelkaart en medaille: €3,- voor
abonnementhouder, €10,- voor alle andere
zwemmers (betaling in het zwembad).
Inschrijven
Inschrijven kan nog tot 23 juni. Een inschrijfformulier
vind je bij de balie van zwembad De Sawn Doarpen.
Gesloten voor recreatief zwemmen
Het zwembad is tijdens de zwem4daagse alleen
geopend voor deelnemers.

Stuur de brief naar gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. het college, postbus 3, 9250 AA Burgum.

gemeente@t-diel.nl

ZWEM4DAAGSE IN DE SAWN DOARPEN

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

