T-diel(t) mei

woansdei 2 augustus 2017
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMENTEN
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, voetbalvelden, Burgemeester Bothenius
Lohmanlaan 40, Wâldpop 2018 met livemuziek, 14.3022.45 u., 10 mei 2018;
- Burgum, parkeerplaats GdF ‘de Centrale’ (Engie),
Koumarwei 2, BurgumRun, 12.00-16.00 u., 10 september
2017. Gedurende de BurgumRun zijn de Stateheide
(14.00-15.00 u.), de Kerklaan (14.00-14.30 u.,) en de
Menno van Coehoornweg (14.00-14.30 u.,) afgesloten
voor het verkeer;
- Burgum, Schoolstraat 3, HCR ’t Roodhert, 9e Iepen
Burgumer Kampioenskip Aaigoaien met livemuziek na
afloop, 13.00-22.30 u., 10 september 2017;
- Oentsjerk, Kafee It wapen fan Fryslân, Rengersweg 51,
klein bierfestival, 14.00-20.00 u., 3 september 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, Tropical
night met disco muziek tot 02.00 u. dorpshuis open tot
03.00 u., 16 september 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,

Oktoberfest met livemuziek tot 02.00 u., dorpshuis open
tot 03.00 u., 7 oktober 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
Halloweenparty met livemuziek tot 02.00 u., dorpshuis
open tot 03.00 u., 28 oktober 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, Pubquiz
met achtergrond muziek tot 02.00 u., dorpshuis open
tot 03.00 u., 11 november 2017.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3091687	Burgum, Prins Bernhardstraat 21, bouwen
vrijstaande woning met garage
3100207	Garyp, nabij Stinswei 1, ( kadastraal
Bergum, H 3601), dempen van 2 sloten
3039677	Hurdegaryp, It Waarlamke 1, nieuwbouw
woning
3001783	Sumar, Solcamastraat tussen nr. 49 en 53,
(kadastraal Oostermeer, K 1722), bouwen
bedrijfsloods
3054975	Tytsjerk, Alddiel 1A, uitbreiden
ligboxenstal

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Burgum, Eastermar, Jistrum, Noardburgum, Brommels!,
het Wâldpyk bramenfestijn van de Noardlike Fryske
Wâlden, 09.00-21.00 u., 26 en 27 augustus 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;
- Hurdegaryp, sportpark De Warren, Jintewarren 6,
rijschool Van Buuren-voetbaltoernooi met na afloop
prijsuitreiking en barbecue met muziek van 09.00-22.00
u., (muziek 17.00-22.00 u., 26 augustus 2017.

INZAMELINGSACTIE
‘TAXUS VOOR HOOP’
Het is weer zover: tot 31 augustus is de jaarlijkse
inzamelingsactie van taxussnoeisel. Tijdens deze
inzamelingsactie wordt het snoeisel van de Taxus
Baccata verzameld. Het snoeisel kan gebruikt
worden als grondstof voor chemotherapieën.
Uit onderzoek blijkt dat er alleen in Nederland al
genoeg Taxus hagen staan om ca. 1,2 miljoen kilo
snoeisel te kunnen ophalen. Omgerekend kunnen
hiervan rond de 10.000 chemokuren geproduceerd
worden. Voor elke kuub Taxussnoeisel die u doneert,
doet stichting Taxus voor Hoop een donatievergoeding
aan een kanker gerelateerd goed doel.
Belangrijk om te weten
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.
Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeisel op te
vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren.
Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen,
is waardeloos. Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot
30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van de Taxus
baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan
ook belangrijk dat het verzamelde snoei-groen afkomstig
is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Inzamelpunt
U kunt het taxussnoeisel naar het composteerterrein in
Sumar brengen. Het composteerterrein is van dinsdag
t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op zaterdag is het terrein
geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Meer informatie www.taxusvoorhoop.nl.

MEI-INOAR MEIDWAAN VIGNET VOOR SONAC BURGUM
Vandaag heeft de heer Jeroen Borggreven van Sonac Burgum in Sumar het vignet ‘Mei-inoar Meidwaan’ van wethouder
Houkje Rijpstra in ontvangst genomen.
Sonac onderscheidt zich door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op betaald werk. Daarnaast
vindt het bedrijf het belangrijk om uitvoering te geven aan de opdracht vanuit de overheid om te voldoen aan de
Landelijke ‘Baanafspraken banen’. De functie inhoud en taken worden speciaal samengesteld die passen bij... de
capaciteiten van de werknemer en in overleg met het bedrijf, werkgeversteam en een jobcoach vanuit de gemeente
Tytsjerksteradiel.

Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel werkt voor veel
zaken op afspraak. Maak deze online of telefonisch via
14 0511 (zonder netnummer).

Het bedrijf Sonac Burgum heeft veel aandacht voor het verwerken van slachtbijproducten tot nuttige en waardevolle
grondstoffen voor de internationale petfood, feed en nonfoodindustrie. Continuïteit, veiligheid, kwaliteit en innovatie staan bij Sonac hoog in het vaandel.
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