T-diel(t) mei
EVENEMENTEN

woansdei 12 july 2017
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen
binnengekomen:
- Burgum, Kloosterlaan 22 en Menno van Coehoornweg
9, Concours Hippique, tweedaags concours dressuur
en springen paarden en pony’s, 08.00-20.00 u., 18 en 19
augustus 2017;
- Burgum, Eastermar, Jistrum, Noardburgum, Brommels!,
het Wâldpyk bramenfestijn van de Noardlike Fryske
Wâlden, 09.00-21.00 u., 26 en 27 augustus 2017;
- Earnewâld, Eetcafé Westersail, Wiidswei 1A, livemuziek
op het terras, 20.00-01.00 u., 7 augustus 2017;
- Noardburgum, schoolplein OBS de Oerstek, Pieter
Hylkemastraat 6, musical met muziek, 19.00-21.00 u., 19
juli 2017. Gedurende de activiteit wordt een stukje van
de Pieter Hylkemastraat afgesloten voor verkeer.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Burgum, PSV de Mennoruiters, Menno van
Coehoornweg 9, Outdoor paardenmarathon 2017,
09.00-19.00 u., 26 augustus 2017;
- Burgum en omgeving, wandeltocht met de afstanden
10, 15, 20 en 25 km, 08.30-16.30 u., 19 augustus 2017;

- Earnewâld, kampeerveld van Camping It Wiid, Koaidyk
10, disco en schoolkamp in een tent, 20.30-23.00 u., 7
september 2017;
- Eastermar, ’t Breed en Burgumer Mar, zeilwedstrijd met
skûtsjes op de Burgumer Mar en muziek op ’t Breed
op 16 en 17 september 2017. Za. 08.30-22.00 u., Zo.
08.30-14.00 u., Tijdens de prijsuitreiking wordt de E.M.
Beimastrjitte tijdelijk afgesloten voor verkeer.;
- 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;
- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub,
Westersingel 2a, fietscross wedstrijd met versterkte
muziek, 10.00-19.00 u., 9 september 2017;
- Oentsjerk, terrein achter sporthal de Hege Wâlden,
Van Haersmasingel 38, slotfeest afscheid groep 8
OBS de Opstap met drinken en eten, DJ, voetbal en
beachvolleybal, 18.00-23.00 u., muziek tot 22.00 u., 20
juli 2017;
- Tytsjerk, Suderein 1, locatietheater-voorstelling
Koning van het Grasland in een overdekte hooischuur
met mogelijkheid om vooraf op locatie te dineren,
20.00-22.00 u., 2 september 2017 en 15.00-17.00 u. , 3
september 2017.

BEKENDMAKINGEN
COÖRDINATIEREGELING ONTWERP BESLUITEN LOCATIE LANGELAAN 10
TE BURGUM (“OM DE DOBBEN”)
Het ontwerp Partiële Herziening Bestemmingsplan
Buitengebied 2013 “Om de Dobben” en het
ontwerpbesluit Omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken, liggen met ingang van 13
juli 2017, 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen
en Wenjen. Het ontwerp Bestemmingsplan en het
ontwerpbesluit Omgevingsvergunning zijn te vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPX-ow01).
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1
van de Wet ruimtelijke Ordening gecoördineerd.
Ontwerp Bestemmingsplan
Het bestemmingplan voorziet in een wijziging van de

BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
2970537	Aldtsjerk, Rhaladijk 13A, aanleggen
paarden rijbak
3062141	Burgum, achter Hillamaweg 63,
(kadastraal: Burgum I 2776), bouwen
dierenverblijven Wetter- en willepark
3012177	Burgum, Menno van Coehoornweg 9C,
bouwen opslagruimte
2988839	Garyp, Ielke Boonstraloane 4A,
nieuwbouw woning
2972401	Garyp, Skeanpaad 26, nieuwbouw
woning
3028597	Hurdegaryp, Koaikamp 31, kappen
boom
2762029	Jistrum, Tillewei 3A, bouwen nieuwbouw
woning met garage en uitrit
2983013	Noardburgum, Rijksstraatweg tegenover
nummer 80 (kadastraal Burgum I 174 ),
aanleggen wandelpad
3008401	Noadburgum, Smidspaed 1, handelen in
strijd met de r.o. tbv bouwen overkapping
3024817	Noardburgum, Veldmansweg 40,
handelen in strijd met de RO tbv
uitbreiden woning
3010323	Suwâld, Mostermûne 2, handelen in strijd
met de R.O. t.b.v. bouw schuur
3063221	Tytjerk, Woelwijk 14, kappen populier
2966413	Noardburgum, Dokter Ypeijlaan 10a,
tijdelijk plaatsen mobiele unit

bestemming / functie van Agrarisch naar Natuur, met
daarbij een bouwperceel met bouwvlakken.
Ontwerp Omgevingsvergunning
Het betreft hier de realisatie van een natuur- en
landschapsplan met bijbehorende bebouwing
(bedrijfswoning, kapschuur en theeschenkerij / daghoreca)
op betreffende percelen aan de Langelaan 10 te Burgum.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.
Dat kan schriftelijk (gericht aan Gemeenteraad van
Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via
e-mail gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen
en Wenjen).

RIED TONGERSDEI 13 JULY 2017
Tongersdei 13 july 2017 om
19.30 oere begjint de ried yn de
riedseal fan it gemeentehûs.
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) 46 05 08

DUURZAAMHEID
NATIONALE DUURZAME
HUIZENROUTE
De Nationale Duurzame Huizenroute is op zoek naar
duurzame huizen in de regio Noordoost Fryslân. Goed
geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels,
gebruik van natuurlijke materialen; elke ervaring is
bruikbaar om anderen op weg te helpen.
Op zaterdag 4 en 11 november 2017 is de Duurzame
Huizenroute. Tijdens de huizenroute stellen
huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open
en delen hun kennis en ervaringen.
De gemeenten in de regio Noordoost Fryslân
ondersteunen dit initiatief en willen inwoners graag
aanmoedigen om hun woning open te stellen. We
zoeken mooie voorbeelden voor mensen die zelf ook
aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun
woning.
Hebt u ervaring opgedaan met het duurzamer maken van
uw woning? Deel het met anderen! Meld uw huis aan via
www.duurzamehuizenroute.nl en bij k.boerema@ddfk.nl
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HOE DENKT U ALS INWONER
OVER TYTSJERKSTERADIEL?

INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN BIJSTAND
De Cliëntenraad Werk en Bijstand heeft spreekuur
op donderdag 20 juli van 13.00 tot 13.30 uur in de
publiekshal van het gemeentehuis in Burgum. U bent
van harte welkom met uw vragen en/of opmerkingen.

ongevraagd advies aan de gemeente. De gemeente
kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de
besluitvorming. Het college van burgemeester en
wethouders neemt uiteindelijk de besluiten.

De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de
belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel met een
minimuminkomen. De cliëntenraad geeft gevraagd en

Hebt u vragen over de cliëntenraad?
Stuur dan een e-mail aan cr.tdiel00@gmail.com
of of kijk op crwwbtdiel.nl

ECHTPAAR PAULUSMA UIT BURGUM
60 JAAR GETROUWD
Loco burgemeester Geerling Schippers bracht
donderdag een bezoek aan het echtpaar Paulusma in
Burgum. Het echtpaar was die dag 60 jaar getrouwd.
De loco burgemeester bracht namens burgemeester
Jeroen Gebben en de gemeente Tytsjerksteradiel de
gelukwensen over aan het echtpaar.
De heer Liekele Paulusma en mevrouw Rinske Paulusma
trouwden op 29 juni 1957. Het echtpaar heeft drie zonen,
drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. De drie
zonen wonen alle drie met hun gezin dicht bij hun
ouders.
De heer en mevrouw Paulusma wonen sinds kort in
Burgum, hiervoor woonden zij aan de Hearrewei in
Sumar. Het echtpaar hield een receptie in De Hûskeamer
in Aldegea waar iedereen het gelukkige stel kon
feliciteren.

Tytsjerksteradiel wil weten of inwoners tevreden
zijn over de gemeente en hoe de gemeente
presteert in verhouding tot andere gemeenten in
Nederland. Binnenkort krijgen 2.000 inwoners per
brief een uitnodiging om mee te werken aan het
tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’.
In het onderzoek vraagt de gemeente hoe inwoners
denken over hun woonomgeving, wat hun oordeel is
over het gemeentebestuur en wat ze vinden van de
gemeentelijke dienstverlening.
Tytsjerksteradiel verwacht uit het onderzoek te halen
hoe tevreden inwoners zijn en wat nog beter kan. De
gemeente wil naar aanleiding van het onderzoek in
gesprek gaan met inwoners.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research.
Deelnemers voor het onderzoek zijn willekeurig gekozen
en antwoorden zijn vertrouwelijk.
Medewerking wordt erg op prijs gesteld en duurt
ongeveer 15 minuten.

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).
*o
 p maandagavond geen aangiftes van geboorte,
erkenning, erkenning ongeboren vrucht, huwelijk/
partnerschapsregistratie of overlijden.
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Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum
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Geef Fabian zijn vrijheid terug.

Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven, maar
is loodzwaar. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor de draagbare kunstnier. Draag ook
bij en geef Fabian zijn vrijheid terug. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

