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Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-

Burgum, OBS ’t Patoer, Lauermanstraat 21A, eindfeest met muziek voor groep 8,
19.30-22.30 u., 20 juli 2017;

-

Earnewâld, Krúspaed 6, parkeerplaats voor het Skippershûs, Skûtsjefeest met
livemuziek onder overkapping, 20.00-01.00 u., 8 augustus 2017;

-

Earnewâld, Krúspaed 6, parkeerplaats voor het Skippershûs, braderiefeest met
livemuziek onder overkapping, 18.00- 01.00 u., 21 augustus 2017;

-

Gytsjerk, rondom Obs Thrimwalda, grasveld Dr. O. Postmastrjitte, grasveld Waling
Dijkstrastrjitte en in bosgedeelte Singel, laatste schooldag feest met bootcamp
ouders en kinderen Thrimwalda, 15.30-20.00 u., 20 juli 2017.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-

Burgum, gemeentelijke loswal aan de Burgumerdaam, Burgumer Feest weekend, do:
Vrouw & Fair Burgum, 14.00-23.00 u., vr. en za.: feestavond met livemuziek in de
feesttent, 20.00-02.00 u., 28 t/m 30 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;

-

Feanwâldsterwâl, weiland op hoek De Wâl-Woudweg, dorpsfeest met feesttent,
livemuziek en kermis, do.: 19.00-02.00 u., vr.: 19.00-02.00 u., za.: 13.00-02.00 u.,
14 t/m 16 september 2017;

-

Jistrum, voetbalveld, Fjildwei 8, stratenvolleybal, 18.00-22.00 u., 7 juli 2017;

-

Sumar, grote grasveld achter dorpshuis de Kamp, Knilles Wytseswei 15, dorpsfeest
met feesttent, livemuziek, spelletjes, optocht praalwagens, bonte avond, 6 kamp,
matinee, tentkerkdienst en kermis, wo. 19.30-01.30 u., do. 09.00-02.00 u. vr.
10.00-02.00 u., za. 10.30-19.00 u., zo. 10.00-12.00 u., 20 t/m 24 september 2017.
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Horeca
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Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3051119

Burgum, Dokter B. Hornstrasingel 2 B, aanleggen uitrit

2914331

Burgum, Hillamaweg 62, uitbreiden restaurant

2813096

Burgum, Prins Bernhardstraat 33, (kadastraal: Burgum G 7168)
nieuwbouw woning

2986483

Earnewâld, Koaidyk 6 516, uitbreiden recreatiewoning

2992021

Hurdegaryp, Koaikamp 11, plaatsen schutting

3056415

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 211, aanleggen uitrit

2495527

Hurdegaryp, Stationsweg 28, aanleggen uitrit

2975833

Jistrum, De Meren 15, planologisch strijdig gebruik bouw garage

2900731

Oentsjerk, De Kamp 31, uitbreiding woning d.m.v. kap op garage

2887305

Ryptsjerk, Binnendijk 57, bouwen melkveestal

B. Verleend uitgebreide procedure
2497977

Wyns, Wyns 28, vergunning brandveilig gebruik
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Bekendmakingen
1. Ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Tytsjerk – zuid, Suderein 44
(vergroten bouwvlak) – IMRO code ……..
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Dat kan schriftelijk
(gericht aan het college van B en W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail gemeente@tdiel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).

2. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Jistrum, algemene begraafplaats e.o. 2009,
Schoolstraat 53, vastgesteld op 21 juli 2014. (wijziging bestemming perceel van
‘maatschappelijke doeleinden 3’ in ‘Wonen-A1 ‘en ‘Tuin’) – IMRO code ……
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kunnen belanghebbenden 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 voorziening worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking totdat op dat
verzoek is beslist.
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf <datum invullen> 2014, 6 weken ter inzage bij de
balie Bouwen en Wenjen en zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het plan
genoemde IMRO-code)

----------------------------------------------------------------------Deze lijn graag gebruiken voor scheidingen tussen advertenties/artikelen die onder
dezelfde rubriek vallen.
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Werkzaamheden

Gemeenteraad
Datum volgende raad [Rubrieks subkop]

Aginda


Talitte tydlik riedslid (CDA)



Memo ferslaggen Strategisch Platform Jeugd Tytsjerksteradiel



Skriftlike fragen VVD oer berneopfangorganisaasjes



Nei te stjoeren ynformaasje ried 15 juny 2017



Enerzjyplan



Notysje ynspraak en oerlis Aldtsjerk Foarút en konsept wolstânsnota



Koersdokumint 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)

Mear ynformaasje
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt
opnimme mei Sytze Dijkstra, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 508.

----------------------------------------------------------------------Deze lijn graag gebruiken voor scheidingen tussen advertenties/artikelen die onder
dezelfde rubriek vallen.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Losse artikelen
Veteranendag in Tytsjerksteradiel
Zaterdagmiddag 1 juli werd in De Pleats in Burgum de ‘Veteranendag Tytsjerksteradiel 2017’
gehouden. Burgemeester Jeroen Gebben bedankte de veteranen die zijn ingezet in dienst van
de vrede, nu en in het verleden. Voor burgemeester Gebben was het de eerste keer dat hij
als gastheer optrad. Dit jaar waren voor het eerst ook de partners van de veteranen
uitgenodigd.
Na een woord van welkom door burgemeester Jeroen Gebben, hield veteraan Cor Dekker een
interessante presentatie over ‘Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum
Bronbeek’. Dekker is daar werkzaam. De feestelijke middag werd afgesloten met een diner.
De gemeente Tytsjerksteradiel geeft de voorkeur aan een persoonlijke ontmoeting met
‘eigen’ veteranen en organiseert daarom als één van de weinige gemeenten zelf een
Veteranendag. Een meerderheid van gemeenten in de provincie kiest voor aansluiting bij
‘Veteranendag Fryslân’.
+ Foto
---------------------------------------------------------------------------

Echtpaar Bosgraaf-Gosma uit Burgum 60 jaar getrouwd
Burgemeester Jeroen Gebben bracht maandag een bezoek aan het echtpaar Bosgraaf-Gosma
in Burgum. Het echtpaar was een dag eerder 60 jaar getrouwd. De burgemeester nam de tijd
en bezorgde een prachtig bloemstuk bij het echtpaar.
De heer Jan Bosgraaf (27-3-1934) en mevrouw Froukje Gosma (17-4-1936) trouwden op 25
juni 1957. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens het wandelen en had drie jaar verkering
voordat ze trouwden. Ze hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen.
+ Foto
---------------------------------------------------------------------------

Hoe houden we de woning koel in de zomer
In de winter is een warm binnenklimaat comfortabel. Maar in de zomer kan de
binnentemperatuur zo hoog oplopen dat het niet meer comfortabel te noemen is. Hier
kunt u wat aan doen, en het bespaart u nog geld ook!
Hoe zorgt u voor een koel huis in de zomer?
Het antwoord is: ‘uw woning isoleren’. Isoleren zorgt voor een koeler huis in de zomer en
een warmer huis in de winter. Vergelijk een goed geïsoleerd huis met een thermosfles. Doet
u in een thermosfles een warme drank, dan zal door de isolatielaag de kou van buiten
worden tegenhouden. Doet u er echter een koude drank in, dan zal de isolatielaag juist de

warmte van buiten tegenhouden. Bijkomend voordeel van isoleren is dat u flink bespaart op
uw stookkosten en de woning in waarde zal stijgen.
Wat kan ik allemaal isoleren?
-

Vervang uw beglazing voor HR+++ glas;

-

Isoleer uw gevel

-

Isoleer uw schuin dak / plat dak;

-

Isoleer uw vloer / kruipruimte.

Overige tips voor een koel huis in de zomer:
-

ventileer ‘s nachts uw huis en houd overdag ramen en deuren dicht;

-

gordijnen dicht in de zomer houdt de warmte buiten;

-

buitenzonwering levert een zeer grote bijdrage aan beperken opwarming woning;

-

gebruik een ventilator i.p.v. airco en zet de ventilator alleen aan als u in de ruimte
bent waar de ventilator staat.

Gratis en onafhankelijk advies nodig?
Neem contact op met het Duurzaam Bouwloket via duurzaambouwloket.nl of 072- 743 39
56.
Opmaak duurzaamheid. Groene wereldbol in groene balkje.
---------------------------------------------------------------------------

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voetnote
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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Colofon
Bezoekadres, postadres, telefoon, website
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.t-diel.nl
Logo toevoegen t-diel
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