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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Oentsjerk, start/finish Kafee ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51, mountainbike toertocht door de
Trynwâlden, 08.00-14.00 u., 7 oktober 2017. Route van
10, 20 en 30 km: op de paden en wegen nabij Oentsjerk,
Mûnein, Ryptsjerksterpolder, Aldtsjerk, incl. het terrein
rondom de Klinze en het Griekenland en Turkije bos
alsmede het park om Heemstra State, m.u.v. pad om de
vijver.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Burgum, Schoolstraat 3, HCR ’t Roodhert, 9e Iepen
Burgumer Kampioenskip Aaigoaien met livemuziek na
afloop, 13.00-22.30 u., 10 september 2017;

- 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;
- Sumar, start terrein SCA, Solcamastraat 24, Wintertijd
Challenge sponsorloop, 28 en 29 oktober 2017. Vrij.
avond 19.00-20.00 u., za. nacht 02.00-03.00 u., start
terrein SCA, Solcamastraat 24 te Sumar, richting
camping Klein Zwitersland, via de Iestwei en Greate
Buorren terug naar de Solcamastraat;
- Tytsjerk, Rijksstraatweg 18, Fusiefeest KF de Wâlden
en KC Tytsjerk met spelletjes en springkussen voor
de kinderen en een feestavond met barbecue en
livemuziek (muziek 20.00-24.00 u.) in een feesttent,
12.00-01.00 u., 9 september 2017.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3140653	Burgum, Raadhuisweg 7, kappen
twee eikenbomen
3085579	Earnewâld, De Reidtûgel 3, nieuwbouw
loods
3168563	Oentsjerk, Douwelaan 9 D, Kappen Es
3085719	Oentsjerk, Sanjesreed 2, Kappen dode
wilgen Oenkerk

ONTBIJTZWEMMEN
IN DE SAWN DOARPEN
Vrijdag 15 september sluiten we om 7.00 uur het
zwemseizoen van De Sawn Doarpen in Gytsjerk af. De
ochtend begint met onder andere ochtend gymnastiek.
Daarnaast is er koffie thee en iets lekkers. Het buitenbad
is nog geopend tot en met zondag 17 september.

RIED TONGERSDEI
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OPEN MONUMENTENDAG TYTSJERKSTERADIEL: “VAN HERENBOER TOT HEIDEHIPPER”

Zaterdag 9 september van 10 uur tot 17 uur.
In het tweede weekend van september beleeft de
Open Monumentendag haar 31ste editie. Het thema
van dit jaar gaat over boeren, burgers en buitenlui.
Rond dit thema heeft de Stichting Karakteristyk
Tytsjerksteradiel samen met heel veel andere vrijwilligers
een programma rond het dagelijks leven van vroeger
gemaakt. Een zevental eigenaren van bijzondere
monumenten in Earnewâld, Garyp en Sumar zetten de

deuren voor u open. Er is deze zaterdag voor jong en
oud veel te zien en te beleven. Geniet van deze dag
bijvoorbeeld eens op de fiets! Er is een mooie route
uitgezet langs de monumenten en het fietspontje in
Earnewâld vaart de hele dag. Ook met de auto of zelfs
te voet zijn alle monumenten bereikbaar. Op www.
openmonumentendag.nl onder Tytsjerksteradiel vindt u
het hele programma en de routebeschrijving.

Konsept-aginda
- Ynstallaasje riedslid
- Rinte Kredytbank
- S kriftlike fragen GrienLinks
oer útsetting AZC
- Notysje kapfergunnings
- Notysje iensumens
- R
 ekkenkeamerkommisje-ûndersyk nei jeugd, alkohol
en drugs
- Dekkingsplan 2.0 brânwachtsoarch (sjenswize)
- Beneamen lid Wurkjouwerskommisje ried
- Neilibbingsûndersyk regels alkohol
De definitive aginda komt yn Actief fan nije wike. 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 – 460 508.

OPENBARE VERGADERING ADVIESRAAD WMO
Maandag 11 september is om 19.30 de openbare
vergadering van de Adviesraad Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) in het gemeentehuis te
Burgum. U bent van harte welkom bij deze vergadering.
De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is
een onafhankelijk adviesorgaan wat advies geeft over
een goede toepassing en mogelijke verbeteringen
met betrekking tot de uitvoering van het WMO beleid.

Uw signaal is voor ons van groot belang om onze
adviesfunctie goed te kunnen uitoefenen. Voorafgaand
aan de vergadering is er van 19.00 tot 19.30 uur een
inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen,
opmerkingen, klachten of tips betreffende Wmo-zaken.
Wilt u weten wat er op de agenda staat?
Kijk dan op adviesraadwmotdiel.nl.
Voor meer informatie: 06-30013338.

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

INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN BIJSTAND

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

De Cliëntenraad Werk en Bijstand heeft op donderdag 14 september van 13.00 tot 13.30 uur een inloop-spreekuur in de
publiekshal in het gemeentehuis in Burgum. U bent hier van harte welkom met vragen of opmerkingen met betrekking
tot werk en bijstand. Wilt u weten wat de Cliëntenraad doet? Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97
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MELDING VOOR DE GEMEENTE?
LAAT HET ONS ONLINE WETEN!
Heeft u een melding over bijvoorbeeld openbaar
groen, rioleringen, wegen en trottoirs, verkeersborden,
vervuiling of straatverlichting? Laat het ons dan
gemakkelijk en snel weten via www.t-diel.nl/
meldingdoen.

DE WETTERSTINS - LOS OP MAANDAG
WEER VAN START!
Het zwembad verveelt zich op maandag. Verveel jij je
ook wel eens? Dat komt goed uit want vanaf maandag
11 september kun je weer elke maandag LOS gaan in het
zwembad!

Dit online formulier werkt eenvoudig op uw mobiele
telefoon of tablet. Zo kunt u altijd en overal uw melding
doorgeven en bovendien foto’s toevoegen aan uw
bericht. Na het versturen van het formulier wordt uw
melding in behandeling genomen. Op uw verzoek
houden we u op de hoogte van de voortgang.
Contact
Naast het online formulier is het ook mogelijk om via WhatsApp contact op te nemen met de gemeente,
telefoonnummer 06 21 15 48 97. Voor het doorgeven van een melding kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14 0511
(zonder netnummer). De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) registreren dan uw melding.

Wat gaan we doen?
Alle kinderen die een zwemdiploma hebben kunnen
onder begeleiding leuke dingen in het zwembad komen
doen. LOS staat namelijk voor Leren, Ontspannen en
Sport&Spel. Elke maand is er een thema waaraan leuke
activiteiten gekoppeld worden.
Zo leren kinderen bijvoorbeeld snorkelen of
wedstrijdzwemmen. Daarnaast worden er spellen
georganiseerd. Ontspannen betekent dat kinderen zelf
mogen bepalen waar zij die middag zin in hebben. De
lessen en de spellen worden aangeboden en kinderen
kunnen daar bij aansluiten wanneer zij dat willen.
Tijdens LOS op maandag is het de gewoonte dat er bad
personeel aanwezig is en dat de kinderen fruit en drinken
krijgen.
Thema’s
• September: Waterpolo / balspelen
• Oktober: Snorkelen en onderwater spelen
Eén keer per maand sluiten we de maandag af met
discozwemmen.
Tijdstip
Kinderen kunnen vanaf 15.00 uur binnenkomen om mee
te doen aan LOS op maandag. Het programma duurt
tot en met 16.30 uur. Of je nu om 15.00 uur of om 15.30
uur binnen bent, dat maakt niet uit. Meedoen kan altijd.
Deelname kost €2,50 per keer.

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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140511

TOON JE ID
WIST JIJ DAT…

> Je alleen alcohol en tabak mag kopen als je 18 jaar of ouder bent
en je ID laat zien?
> Verkopers een forse boete krijgen als ze zonder ID check
alcohol of tabak verkopen?
> Je jouw ID niet mag uitlenen aan iemand anders? Dit is strafbaar.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

