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

Aldtsjerk, Jeen van der Bergplein naast café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107,
oudjaarsmiddag in een feesttent met livemuziek, 15.00-21.00 u. (muziek tot 20.00
u.), 31 december 2017;

-

Aldtsjerk, Café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107, Simmerjûn met livemuziek, bij mooi
weer op het Jeen van der Bergplein naast Café Moarkswâl, 17.00-22.00 u., 16
september 2017;

-

Garyp, Unicumplein, wedstrijd palingroken 12.00-17.00 u., 16 september 2017;

-

Hurdegaryp, Sportcomplex De Warren, Jintewarren 6, 9e editie Siebe Nicolai
voetbaldagen op di. 09.00-15.00 u., op wo. 09.30-16.00 u., 29 en 30 augustus
2017;

-

Jistrum, in het dorp, It paad fan de Wûnderdokter, theatrale wandeling over het leven
van Joost Wiersma, 10.00-24.00 u., 23 juni 2018.

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

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

-

Burgum, vanaf de Loswal aan de Burgumerdaam door het winkelcentrum, intocht
Sinterklaas, 13.15-16.00 u., 18 november 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;

-

Noardburgum, schoolplein OBS de Oerstek, Pieter Hylkemastraat 6, musical met
muziek van 19.00-21.00 u., 19 juli 2017. Gedurende de activiteit wordt een stukje
van de Pieter Hylkemastraat afgesloten voor verkeer;

-

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.
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Horeca
VERLENINGEN
In de afgelopen week is de volgende Drank- en Horecawet vergunning verleend:
-

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 36, Grand Café De Klinze.

In de afgelopen week is de volgende Exploitatievergunning openbare inrichting verleend:
-

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 36, Grand Café De Klinze.
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Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
2934185

Aldtsjerk, Zevenhuizen 2, uitbreiden en verbouw woning

2889219

Burgum, Schoolstraat 86, uitbreiden woning (Rijksmonument)

3038599

Gytsjerk, Waling Dykstrastrjitte 52, afwijking bestemmingsplan

3012815

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 187, vervangen dakbedekking

3029671

Sumar, Master de Vrieswei 22 - 22a, aanbouwen en
verbouwen van school
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Bekendmakingen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Noardburgum, waterpark Zwartkruis’ – IMRO
code NL.IMRO.073714BPIX-ow01
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@tdiel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 20 juli 2017 voor een periode van zes weken ter inzage bij de
balie Bouwen en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het plan
genoemde IMRO-code)

-----------------------------------------------------------------------

Bibob-beleid “Zuiver zaken doen” vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft op 27 juni 2017 het
Bibob-beleid “Zuiver zaken doen” vastgesteld en op 13 juli 2017 is dit beleid ter kennisname
aan de gemeenteraad voorgelegd.
De beleidsnotitie “Zuiver zaken doen” is een uitwerking van de “Wet Bevordering integriteits
beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)”.
Wilt u meer informatie over het Bibob-beleid of wilt u een exemplaar van dit beleid
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Bouma via telefoonnummer 14
0511. U kunt het beleid ook inzien op het gemeentehuis.

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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Losse artikelen
Tytsjerksteradiel op koers met omgevingsvisie
De gemeente Tytsjerksteradiel wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt dat
kan doen in een prettige omgeving. Samen met de mienskip willen we plannen opstellen,
afspraken maken en spelregels bepalen om onze gemeente verder vorm te geven. Daarom
willen we samen met inwoners, dorpsbelangen en ondernemersverenigingen aan een
omgevingsvisie gaan werken.
Meer ruimte voor eigen initiatief
In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet
geeft meer ruimte voor eigen initiatief en maakt het eenvoudiger om projecten te starten op
het gebied van bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water.
Samen het proces bepalen
De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe de gemeente uitvoering wil geven
aan de nieuwe Omgevingswet. Samen met inwoners, dorpsbelangen en
ondernemersverenigingen boog de raad zich over vragen als: Wat betekent de nieuwe wet
voor ons? Hoe ziet participatie er straks uit? Hoe geven we gezondheid vorm? De uitkomsten
zijn vastgelegd in het Koersdocument Omgevingsvisie.
Aan de slag met omgevingsvisie
De gemeenteraad stemde donderdag 13 juli in met het koersdocument Omgevingsvisie. Het
koersdocument geeft richting aan de verdere voorbereiding op de invoering van de
Omgevingswet. Het koersdocument is te raadplegen op www.t-diel.nl/deomgevingswet. Nu
het koersdocument is vastgesteld kan de gemeente de Omgevingsvisie opstellen. De
verwachting is dat in 2019 de Omgevingsvisie klaar is.
---------------------------------------------------------------------------

Nationale Duurzame Huizenroute (in groene balk met kop Duurzaamheid +
wereldbol)
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.

27 juli en 31 augustus: Inloopbijeenkomst ‘Kansen in Kernen’ Hurdegaryp
Aannemersbedrijf C. van den Adel start na de zomervakantie met de herinrichting van de
Rijksstraatweg te Hurdegaryp. Donderdag 27 juli start de aannemer met de eerste
inloopbijeenkomst voor alle inwoners. De bijeenkomst wordt gehouden in het Energie(k)
Loket in Hurdegaryp en duurt van 17.00 uur tot 20.00 uur. Vanwege de vakantieperiode is er
31 augustus nog een inloopbijeenkomst. ‘Kansen in Kernen’ Hurdegaryp is een gezamenlijk
project van de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.
Gefaseerde aanpak
De herinrichting van de Rijksstraatweg zal in fasen worden uitgevoerd en zal naar
verwachting voor de bouwvakantie van 2018 opgeleverd worden. De aannemer begint aan de
oostkant van het dorp, tussen de bebouwde komgrens en de kruising met de Easteromwei
(fase 1). Vervolgens gaat hij in kleine stappen aan het werk vanaf de Stationsweg naar de
Westeromwei (fasen 2 en 3) en vervolgens vanaf de kruising Westeromwei het dorp in tot aan
de Easteromwei (fasen 4, 5 en 6). De aannemer sluit zoveel mogelijk aan bij de
werkzaamheden van de nutsbedrijven (kabels en leidingen).
Communicatie
Het aannemersbedrijf steekt veel energie in de communicatie over de werkzaamheden.
Hiervoor wordt een specifieke website gebruikt. Op www.kikhurdegaryp.frl staat informatie
over de werkzaamheden, bereikbaarheid en veiligheid. Daarnaast worden betrokkenen
persoonlijk geïnformeerd. Omgevingsmanager Douwe van der Meer is aanspreekpunt en
bereikbaar via 0511 46 44 29.
Spreekuur
Elke donderdagmiddag is er spreekuur in de bouwkeet bij de werkzaamheden.
Belangstellenden zijn welkom om kennis te nemen van de planning en vragen te stellen.
Meer informatie over het spreekuur volgt op de website. In het E-loket laat de aannemer zien
wat er gaat gebeuren en vooral ook welke fasen wanneer aan de beurt zijn. Ook kunt u zien
op welke wijze de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zijn
geregeld.

---------------------------------------------------------------------------
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