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woansdei 13 septimber 2017

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMENTEN

- Oentsjerk, weiland achter Rengersweg 1, Bierbosfeest in
een feesttent met livemuziek, 21.00-02.00 u., 28 oktober
2017.

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, speeltuin Marijkepaed, burendag met o.a.
barbecue en muziek in een kleine tent, 13.30-01.00 u.,
23 september 2017;
- Earnewâld, Wiidswei 36c, parkeerterrein,
Kampioenschap palingroken, 11.00-18.00 u., 24
september 2017;
- Hurdegaryp, van OBS Hurdegaryp (Van Weerden
Poelmanstraat) intocht Sinterklaas, optocht met
livemuziek door het dorp naar het Fuormanderijplein,
12.30-14.30 u., 25 november 2017. Daarna
Sinterklaassprookje in MFC It Maskelyn tot 17.00
u. Het noordelijke deel van de parkeerplaats van
winkelcentrum Fuormanderij wordt afgesloten voor
verkeer;
- Oentsjerk, manage De Sanjes, Sanjesreed 8b, provinciale
keuring voor kalveren en koeien, 09.00-15.30 u., 26
oktober 2017;

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Burgum, AZC, Elingsloane 63, landelijke opendag AZC
met muziek, 12.00-16.00 u., 23 september 2017;
- Garyp, Unicumplein, wedstrijd palingroken 12.00-17.00
u., 16 september 2017;
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Gr. Buorren 15, Rock and
Roll feest met overdag een presentatie van oldtimers en
’s avonds livemuziek in het dorpshuis, 15.00-01.00 u., 16
september 2017;
- Oentsjerk, Landgoed Stania State, Rengersweg 98b, LC
NaZomerFair 2017, 10.00-17.00 u., 16 en 17 september
2017. Gedurende de fair wordt de Rengersweg deels
afgesloten. Ook de busroute is afgesloten;.
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, Tropical
night met disco muziek tot 02.00 u. dorpshuis open tot
03.00 u., 16 september 2017

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3123239	Aldtsjerk, Van Sminiaweg 104,
nieuwbouw schuur
3124951
Burgum, Frisiasingel 55, kappen bomen
3134615
Burgum, Kolfbaan 64, plaatsen dakkapel
3167227
Burgum, Kolfbaan 112, kappen eik
3165361	Burgum, Prinses Beatrixstraat 11,
kappen boom
3120757	Earnewald, Koaidyk 8 A, aanpassen
oeverbescherming en
aanlegvoorzieningen ter plaatse
bezoekerscentrum
3113637	Mûnein, Dokter Kijlstraweg 97, vergroten
woning met achteraanbouw
3094321	Suwâld, Ds. Oosterhuisstraat 15, bouwen
nieuw tuinhok

RIED 21 SEPTIMBER
2017
Aginda
- Ynstallaasje riedslid (PvdA)
- R
 inte Krediettbank
- S kriftlike fragen GrienLinks
oer útsetting út AZC
- M
 emo nuânses kapfergunnings
- N
 otysje iensumens
- F êststellen bestemmingsplan Hurdegaryp- It Súd,
faze II (weryndieling)
- R
 ekkenkeamerkommisje-ûndersyk jeugd, alkohol
en drugs
- K
 onsept Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat (Brânwacht)
Veiligheidsregio Fryslân
- B
 eneamen lid Werkgeverscommissie
- B
 eneamen loko-griffier
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.

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.
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.

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

Extra openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Balie Bouwen en Wenjen is ook op donderdagavond
van 17.00 tot 20.00 uur geopend op de Fuormanderij
3 in Hurdegaryp. Meer informatie vindt u op www.
energieloket.net.

www.t-diel.nl
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CYCLUS ‘DWAANDE MET JE BEDRIJF’ VOOR STARTENDE ONDERNEMERS
Ben jij een startende ondernemer of heb je plannen
om voor jezelf te beginnen? Kom dan op dinsdag 26
september naar het gemeentehuis in Buitenpost. Daar
start de cyclus ‘Dwaande met je bedrijf’. In zeven modules
krijgen starters inzicht in hun sterke en zwakke kanten,
de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing,
financiën en belastingen. Deelname is gratis.

BÊSTE MINSKEN,
Wat in waarm ôfskie as wethâlder fan Tytsjerksteradiel
ha jim my jûn! Tige tank foar alle moaie wurden,
berjochtsjes, blommen, kadootsjes en wat al net mear.
Ik sjoch mei in protte nocht werom, mar mei hjirtroch ek
mei in frisse blik foarút. It wie my in eare om rom 11 jier
jim wethâlder te wêzen: tankewol!
Houkje Rijpstra

Aanmelden
Deelname aan één of meer avonden van de
ondernemerscyclus is gratis. Maar meld je via www.
dwaande.nl/starters wel zo spoedig mogelijk aan (in
verband met een maximaal aantal deelnemers).
Heb je vragen over de cyclus neem contact op met
Ilona Boekhorst van de gemeente Achtkarspelen via
telefoonnummer 140511 (zonder netnummer) of per
e-mail, i.boekhorst@achtkarspelen.nl
• 26 september ‘Starten vanuit een uitkering’,
gemeentehuis Buitenpost
• 3 oktober ‘Ondernemersvaardigheden’, gemeentehuis

NB Tanksij alle rynske jeften kin de Stichting Leergeld
Tytsjerksteradiel ekstra ynsette om safolle mooglik bern
yn’e gemeente meidwaan te litten oan sport, kultuer en
op skoalle. Myn grutte tank, foaral ek út namme fan de
bern, dêrfoar!

Damwâld
• 10 oktober ‘Belastingen’, gemeentehuis Dokkum
• 17 oktober ‘Marketing’, gemeentehuis Kollum
• 31 oktober ‘Sociale Media’, gemeentehuis Buitenpost
• 7 november ‘Wet- en regelgeving’, gemeentehuis
Burgum
• 14 november ‘Boekhouden/verzekeren/financieren’,
gemeentehuis Kollum
• 21 november ‘Ondernemersplan schrijven’,
Innovatiehuis Buitenpost
Om elkaar ook digitaal te ontmoeten is er een Facebookpagina. Deze wordt actief gebruikt om ervaringen
en informatie uit te wisselen www.facebook.com/
dwaandemetjebedrijf.
De cyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ wordt georganiseerd
door de gemeenten in Noordoost Fryslân (Achtkarspelen,
Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel,
Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel) die samenwerken
binnen Netwerk Noordoost dat zich inzet voor het
versterken van het ondernemersnetwerk in de regio.

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!
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.

NATIONALE DUURZAME HUIZENROUTE

Thema’s
• S eptember: Waterpolo / balspelen
•O
 ktober: Snorkelen en onderwater spelen

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.

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.

gemeente@t-diel.nl

140511

DUURZAAMHEID

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.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

www.t-diel.nl

