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HORECA
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende aanvraag
Exploitatievergunning openbare inrichting
binnengekomen:
- Sumar, Bosweg 1a, Luchroom/theetuin Halte
it Griene Nêst.

EVENEMENTEN
camping Klein Zwitersland, via de Iestwei en Greate
Buorren terug naar de Solcamastraat.

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, AZC, Elingsloane 63, landelijke open dag AZC
met muziek, 12.00-16.00 u., 23 september 2017;
- Burgum, terrein van De Pleats, Schoolstraat 82, actie
autowassen, 09.00-13.00 u., 16 september 2017.
Gedurende het evenement wordt een klein stukje van
de Markt afgesloten voor verkeer;
- Burgum, centrum, najaarsmarkt (Burgumer merke),
09.00-17.00 u., 16 september 2017. Gedurende de markt
wordt de Schoolstraat, stukje Lageweg, Tj. Geartsstrjitte
en de Markt afgesloten voor verkeer;
- 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;
- Sumar, start terrein SCA, Solcamastraat 24, Wintertijd
Challenge sponsorloop, 02.00-03.00 u., 29 oktober 2017.
Start terrein SCA, Solcamastraat 24 te Sumar, richting

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- 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;
- Earnewâld, Eetcafé Westersail, Wiidswei 1A, livemuziek
op het terras, 20.00-01.00 u., 7 augustus 2017;
- Garyp, zanddepot Panhuyspoel, Feantersdyk, Besloten
personeelsfeest in een feesttent i.v.m. 105 jarig
bestaan Koninklijke Oosterhof Holman met diner
en entertainment met livemuziek en ter afsluiting
laserprojectieshow op het water van de Panhuyspoel,
17.00-24.00 u., 9 september 2017;
- Tytsjerk, Swarteweisein 2, park Vijversburg, Imaginarium
festival; fantasy/middeleeuws festival met kraampjes,
livemuziek en middeleeuws gevecht, za. 10.00-23.00 u.,
zo. 11.00-18.00 u., 19 en 20 augustus 2017.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3026201	Burgum, Burg van Panhuyslaan 10,
plaatsen dakkapel
3096071	Burgum, De Passaazje 3, kappen 1 es
3009853	Burgum, Langelaan naast nr 8,
(kadastraal Bergum I 1320), uitvoeren
kavelwerkzaamheden, aanleg poelen en
aanleggen uitrit
3106229	Burgum, langs oude commissieweg/
trambaan Burgum (Tussen kruising met
Hornstrasingel en kruising Tussendijken),
kappen bomen in het kader van Kansen
In Kernen Burgum
3097767	Burgum, Kloosterlaan 12, kappen bomen
2943879	Garyp, Stukenwei 1A en Earnewarre 9,
vervangen minipoldergemaal
3079875	Gytsjerk, Nieuwe Straatweg 105, kappen
bomen
3080099	Hurdegaryp, De Wal 10, herstellen 4
gevelkozijnen
3075719	Noardburgum, Kûkhernewei 62, kappen
2 bomen
3027731	Tytsjerk, Lytsegeast 6, wijzigen
bedrijfsactiviteiten OBM
(Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets)
B. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
2131335
Burgum, Zomerweg 23, uitbreiden
veebezetting binnen bestaande bebouwing
C. Maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer
2017-0856	Burgum, Schoolstraat 43, Maatwerk voor
in werking zijn zonder een vetvangput

ZO BESPAAR JE GELD EN ENERGIE (OOK ALS JE MET VAKANTIE BENT):
• Z
 et wanneer je op vakantie gaat zoveel mogelijk elektrische apparaten uit. Haal de stekkers uit het stopcontact,
want veel apparaten blijven stroom verbruiken ook al zijn ze niet in gebruik.
• Koop stekkerdozen met een aan- en uitschakelaar. Zo kun je een aantal apparaten tegelijk uitschakelen wanneer je
ze niet gebruikt. Ook als je op vakantie gaat is dit heel handig. Vaak zit in de schakelaar een rood lampje zodat je het
niet kunt vergeten.
• Ontdooi de vriezer en/of het vriesvak regelmatig. Veel ijsafzetting in de vriezer kost een hoop extra stroom.
Goed onderhoud van je spullen bespaart dus veel energie en verlengt de levensduur van je apparatuur.
• Gebruik een waslijn in plaats van een wasdroger. Wasdrogers kosten vaak enorm veel stroom!
Deze besparingstip levert een gemiddeld gezin een jaarlijkse bezuiniging op van vele honderden euro’s.
• Bespaar stroom in de tuin door tijdschakelaars te gebruiken voor bijvoorbeeld de fontein, verlichting en
de waterpomp. Gebruik voor de buitenlamp een bewegingssensor. Deze bezuinigingstip levert jaarlijks een
leuke besparing op.
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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).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum
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ECHTPAAR HAAIJEMA-STULP UIT
OENTSJERK 60 JAAR GETROUWD
Loco-burgemeester Houkje Rijpstra bracht maandag
24 juli een bezoek aan het echtpaar haaijema-Stulp
uit Oentsjerk. Zij vierden op deze dag hun 60 jarig
huwelijksjubileum. De loco burgemeester bezorgde
namens de gemeente een prachtig bloemstuk.
Kornelis Haaijema is geboren op 10 maart 1932 te
Leeuwarden en Janke Stulp is geboren op 13 april 1936
te Trynwâlden. Het echtpaar kreeg 2 zonen en 1 dochter.
Kornelis en Janke leerden elkaar kennen doordat zij
beide in het “christelijk” verenigingsleven zaten. Na
hun trouwen ging het echtpaar in Wirdum wonen en
later in Naaldwijk. Omdat mevrouw heimwee had naar
het noorden verhuisden ze naar Haren en uiteindelijk
naar Onnen, hier hebben ze jaren gewoond en zijn
de kinderen grootgebracht. Nu wonen ze alweer 15
jaar met plezier aan de Frisiastate. Kornelis werkte zijn
arbeidsleven grotendeels voor de Provinciale waterleiding.
Ook zat hij o.a. in commissies van Heemstrastate en heeft
hij veel voor de CNV bond en de kerk gedaan. Janke
werkte eerst in een schoenwinkel, tijdens het opgroeien
van de kinderen zorgde zij voor de huishouding. Later
was ze nog werkzaam in de gezinsverzorging en als
schoenverkoopster. Als hobby maakte zij bloemstukken
en schilderijen. Het echtpaar is heel betrokken bij
hun kinderen, “onze ouders hebben altijd voor ons
klaargestaan, we komen uit een warm nest” aldus hun
dochter. Met de gezondheid van het echtpaar gaat het
redelijk goed en ook geestelijk zijn ze nog zeer actief. Ook
de digitale snel weg is hen niet onbekend, meneer is heel
actief met de computer. Op de IPad appen en facetimen
ze. Het echtpaar leeft met een positieve instelling.

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.

ALINE CONCEPTSTORE IN EARNEWÂLD
ONTVANGT FAIRTRADE CERTIFICAAT
Aline Conceptstore in Earnewâld heeft van de gemeente
het fairtrade certificaat ontvangen. In de winkel
krijgen klanten fairtrade koffie en thee aangeboden en
wordt een breed assortiment aan fairtrade producten
verkocht, waaronder kleding. ‘Wij vinden dat fairtrade
de gewoonste zaak van de wereld moet zijn. Het is een
werkwijze waarbij iedereen in de productieketen moet
kunnen profiteren’, aldus eigenaresse Aline Sprokkereef.
‘Gelukkig zijn steeds meer leveranciers en consumenten
ervan overtuigd dat we alleen op deze manier onze
aarde, het milieu en de gezondheid van mensen
kunnen sparen.’
In 2011 kreeg Aline Fashion in Burgum het fairtrade
certificaat. De kledingmerken die Aline verkoopt
maken duurzame producten, op een verantwoorde
manier voor mens en dier. Sommige merken zijn zelfs
helemaal fairtrade, van het fabriceren van de stoffen tot
en met het verpakkingsmateriaal waarin het product
wordt verzonden. Op de foto: links Aline Sprokkereef en
rechts Elise van der Laan
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