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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

EVENEMENTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, plein bij HCR ’t Roodhert, Schoolstraat 3, motor
beleving voor jong en oud en met name voor mensen
met een beperking. Tentoonstellen van diverse soorten
motoren, springkussen, livemuziek, markt en kleine
rondritjes op de Trike’s, 10.00-24.00 u., 9 juni 2018;
- Garyp, vanaf de Petruskerk aan de Lytse Buorren 33
naar het Unicumplein, Winterwandeling door Garyp in
kerstsfeer met koren, glühwein en theater, 19.00-22.00
u., 9 december 2017;
- Hurdegaryp, kantine vv Hardegarijp, Jintewarren 6,
feestavond met livemuziek, 17.00-22.00 u., 21 oktober
2017;

- Tytsjerk, vanaf de Jister naar de Swarteweisein, intocht
Sinterklaas in Tytsjerk met livemuziek, 13.30-15.00 u.,
25 november 2017.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Hurdegaryp, terrein tussen Neef en de kerk aan de
Rijksstraatweg, kermis, 14.30-22.00 u., 4 t/m 7 oktober
2017;
- Sumar, schietterrein aan de Joute van der
Meerweg, Open Kampioenschap kleiduif-schieten
Tytsjerksteradiel, 13.30-18.00 u., 7 oktober 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
Oktoberfest met livemuziek tot 02.00 u., dorpshuis open
tot 03.00 u., 7 oktober 2017.

BEKENDMAKINGEN
WET GELUIDHINDER
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt
bekend:
A. dat zij bij besluit van 11 september 2017, kenmerk
IenM/BSK-2017/219298, met toepassing van
artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet
Geluidhinder, de ten hoogst toelaatbare waarde
van de geluidbelasting heeft vastgesteld, die de
gevels van de woningen gelegen aan de wegen
“Elingsloane, Frisiasingel, G.W. Navislaan, Hillamaweg
en Oude Commissieweg” te Burgum, in de gemeente
Tytsjerksteradiel, vanwege de weg N356 mogen
ondervinden (projectnummer: 2016.021.00);
B. dat zij bij besluit van 9 augustus 2017, kenmerk
IenM/BSK-2017/194263, met toepassing van
artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet
Geluidhinder, de ten hoogst toelaatbare waarde van
de geluidbelasting heeft vastgesteld, die de gevels
van de woningen gelegen aan de weg “Rijksstraatweg”
te Hurdegaryp, gemeente Tytsjerksteradiel, vanwege
de weg “Rijksstraatweg N355” mogen ondervinden
(projectnummer: 2016.023.00).
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid van de Wet
Geluidhinder, heeft zij bij voornoemde besluiten
tevens de maatregelen vastgesteld, die strekken tot
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege
respectievelijk de weg N356 en de N355 op de gevels
van de betrokken woningen tot de vastgestelde
waarden en de maatregelen vastgesteld, die strekken
tot het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege
respectievelijk de weg N356 en de N355 binnen de
woningen, voor zover niet wordt voldaan aan de
in artikel 111, derde lid, van de Wet Geluidhinder
genoemde binnenwaarde van 43 dB.

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende
stukken liggen met ingang van donderdag 5 oktober
2017 gedurende de bezwarentermijn van 6 weken ter
inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel te
Burgum, maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.30
uur en
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg
2d te Woerden), gedurende werkdagen van 08.30 uur
tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid
gebruik willen maken, dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(0348-487450).
Bij de beide besluiten behoren lijsten van de betrokken
woningen, met de daarbij vastgestelde, ten hoogst
toelaatbare, waarde van de geluidsbelasting.
Tegen de genoemde besluiten kunnen
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt op grond van artikel 6:7 van de Algemene Wet
Bestuursrecht zes weken. Deze termijn vangt aan met
ingang van de dag na die, waarop de besluiten door
middel van publicatie bekend zijn gemaakt.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB WOERDEN
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat
tenminste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening. Een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN I.C. BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
‘OTTEMAWEG 8 (UITBREIDING BOUWVLAK)’ – IMRO CODE OOBPVIWP18-OW01
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
zienswijzen indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan
het college van B en W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via
e-mail gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen
en Wenjen).

gemeente@t-diel.nl

140511

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 5 oktober 2017 voor een
periode van 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code)

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3194803	Burgum, Burg van Panhuyslaan 47,
plaatsen nieuwe dakkapel aan de
voorzijde
3155943	Burgum, Elingsloane 13, Aanvraag schuur
3187737
Burgum, Noordersingel 13, kappen boom
3105801	Burgum, t.z.v. Noordersingel 6,
(Bergum, G 3290), tijdelijk plaatsen
geldautomaatkiosk
3195157	Burgum, Schoolstraat 104, kappen
kastanjeboom
3127753	Earnewâld, De Reidtûgel 5, uitbreiden
ontvangstruimte
3186855	Eernewâld, Smidspaed nr.7, (kadastraal
Bergum, H 1859), kappen heesterachtige
3154989
Garyp, Westerein 7, kappen bomen
3193779	Gytsjerk, Dr E Wassenberghstrjitte 36,
kappen boom
2915119	Gytsjerk, J.H. Riemersmastrjitte,
nieuwbouw 5 rijenwoningen
3199783	Hardegaryp, Reidlanswei 71, kappen
Berkenboom
3187207	Hardegaryp, Tillefeart 49, (kadastraal
Hardegarijp, H 1715), bouwen
nieuwbouw woning
3057493	Hardegaryp, Thoden van Velzenweg 19,
verplaatsen uitrit		
3129813	Hardegaryp, Van Weerden Poelmanstraat
13, nieuwbouw apotheek, plaatsen
handelsreclame en de beperkte
milieutoets (OBM)
3170531
Jistrum, Ieswei 25, kappen berkenboom
3132807	Oentsjerk, De Pleats, nieuwbouw
vrijstaande woning
		
B. Verleend uitgebreide procedure
2131335	Burgum, Zomerweg 23, uitbreiden
veebezetting binnen bestaande
bebouwing (activiteit milieu)

“Toen bij Ping bleek dat ik mijn schulden niet meer
zelf op kon lossen, hebben zij mij geadviseerd een
schuldregeling aan te vragen: nu is er met mijn
schuldeisers een regeling en ziet de toekomst er
veel beter uit”. Kijk ook op www.ping.nl.

RIED TONGERSDEI 19 OKTOBER 2017
De konsept-aginda foar de gearkomste
stiet hjirûnder. De definitive aginda
komt yn Actief fan nije wike.
Konsept-aginda
• Notysje previnsje
• Notysje ynspraak en oerlis bestimmingsplan ‘Jistrum 2017’
• Skriftlike fragen CDA oer termyn fan beteljen
• Rapporten ûndersyk ûnderfinings kliïnten Wmo, Jeugd en
Partisipaasje 2017
• Rapport rekkenkeamerkommisje Wmo2015
• Maatskiplik fêstgoed
• Fêststelling parsjele oanpassing bestimmingsplan
‘Buitengebied 2013 Om de Dobben’
• Fêststelling bestimmingsplan ‘Noardburgum, waterpark
Zwartkruis’
• Twadde bestjoersrapportaazje
Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Sytze Dijkstra, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 508,
of sjoch op raad.t-diel.nl.

www.t-diel.nl
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BEKENDMAKINGEN
GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘HURDEGARYP, IT SÚD FASE
2 (HERINDELING)’ MET IMRO CODE 13BPIVVG01 GECOÖRDINEERD MET
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE BOUW VAN 7 WONINGEN OP DE
BOUWPERCELEN AAN HET DOEKEWIID / EASTEROMWEI TE HURDEGARYP
Bestemmingsplan
Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan ‘Hurdegaryp, It Súd fase 2
(herindeling)’ gewijzigd vastgesteld. De wijziging
heeft betrekking op een tekstuele aanpassing van de
voorwaardelijke bepaling in artikel 12.4 lid A. van het
bestemmingsplan. Het volledige vaststellingsbesluit is in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

ook op de site www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het
plan genoemde IMRO-code).

Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning (ex. artikel 2.1 lid 1 sub
a Wabo) heeft betrekking op de bouw van 7 woningen
op de bouwpercelen aan het Doekewiid / Easteromwei te
Hurdegaryp.

Beroep instellen
Met ingang van 6 oktober 2017 kan gedurende zes
weken tegen het besluit van de gemeenteraad beroep
worden ingesteld door:
- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest tijdig hun zienswijzen
omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar te
maken;
- Belanghebbenden tegen de wijziging die
de gemeenteraad bij de vaststelling in het
bestemmingsplan heeft aangebracht.

Inzagetermijn
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
liggen vanaf 5 oktober 2017 voor een periode van 6
weken ter inzage. Iedereen kan in die periode het plan en
de omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis in
Burgum, bij de balie Bouwen en Wenjen. Het plan staat

Beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde
afdeling kan tegelijkertijd een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend. Dan treedt het plan niet
in werking totdat op dat verzoek is beslist.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR VERGADERING ADVIESRAAD WMO
MAANDAG 9 OKTOBER 2017

SPORTACTIVITEIT VOOR OUDER
EN KIND TIJDENS WEEK VAN DE
OPVOEDING

De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is een
onafhankelijk adviesorgaan. Zij geven advies over een
goede toepassing en mogelijke verbeteringen inzake de
uitvoering van het WMO beleid. Uw signaal is voor ons
van groot belang om onze adviesfunctie goed te kunnen
uitoefenen.

Woensdag 4 oktober en woensdag 11 oktober vindt in
Harkema en Oentsjerk een leuke sportactiviteit plaats in
het kader van de Week van de Opvoeding. Kinderen van
de basisscholen in beide dorpen kunnen samen met een
familielid (vader, moeder, pake, beppe, oom of tante)
meedoen aan parcours met verschillende onderdelen.

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Ook is er vanuit de GGD en jeugdteams voorlichting
over verantwoord gebruik van computers en mobiele
telefoons. Het project Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG)
geeft samen met preventiecoaches uitleg over gezonde
voeding en het nut van waterdrinken.

maandag 9 oktober
19.30 uur
Heemstrastate in Oentsjerk

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 www.adviesraadwmotdiel.nl.
Voor meer informatie: 06-30013338.

SNEL GEHOLPEN WORDEN IN HET
GEMEENTEHUIS? MAAK EEN AFSPRAAK!
Vanaf 9 oktober werkt de gemeente Tytsjerksteradiel
volledig op afspraak. Wie bijvoorbeeld een reisdocument,
uittreksel of rijbewijs wil aanvragen of langs wil komen
bij de balie Bouwen en Wenjen, kan daarvoor een
afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en
rijbewijzen is het maken van een afspraak niet nodig.
Er zitten veel voordelen aan deze manier van werken.
Door het maken van een afspraak:
• weten onze medewerkers waarvoor u komt en zijn
zij voorbereid;
• wordt u geholpen op het afgesproken tijdstip, zodat
u niet onnodig hoeft te wachten;
• zijn wachttijden en wachtrijen voortaan minimaal.
U maakt uw afspraak gemakkelijk en snel via
www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken of via
telefoonnummer 14 0511. Op die manier zorgen we er
samen voor dat u snel en goed wordt geholpen!

gemeente@t-diel.nl

140511

Week van de opvoeding
De activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding zijn
op woensdag 4 oktober in sporthal de Fûgelkamp in
Harkema en op woensdag 11 oktober in sporthal de
Hege Wâlden in Oenkerk van 08.45 tot 14.00 uur.
De Week van de Opvoeding week draait om ontmoeting
en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen
en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering
voorop. De organisatie verwacht net als vorig jaar weer
veel enthousiasme deelnemers.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR
CLIËNTENRAAD WERK EN BIJSTAND
De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de
belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van
een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad
heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente.
Het college neemt uiteindelijk de besluiten.
Datum:
Aanvang:
Plaats:

donderdag 12 oktober
13.00 tot 13.30 uur
publiekshal gemeentehuis in Burgum

U bent hier van harte welkom met vragen of
opmerkingen met betrekking tot werk en bijstand.
Wilt u meer informatie over wat de Cliëntenraad doet?
Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

Modder op ‘e dyk

UITNODIGING: TWEEDE RONDE
OMGEVINGSLAB FRIES PLATTELAND

Praat mee over de toekomst van Fryslân
In wat voor Fryslân wilt u
leven in 2030? Hoe gaan
we in Fryslân om met
klimaatverandering, krimp
en energie? Wat is de
toekomstvisie voor de steden
en dorpen? En hoe ziet het
Friese platteland er in de
toekomst uit qua landbouw,
natuur en recreatie?

In juni spraken de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân
en Provincie Fryslân met de mienskip over de toekomst
van het Friese Platteland. Nu liggen er vier scenario’s voor
die toekomst. Hierover willen we uw ideeën horen.
De resultaten van de gesprekken vormen bouwstenen
voor de omgevingsvisies van de Friese overheden.
Bijeenkomsten in de regio op de volgende locaties:
• Dokkum, De IJsherberg: woensdag 4 oktober,
19.00 tot 22.00 uur
• Drachten, gemeentehuis: maandag 9 oktober,
19.00 tot 22.00 uur
Meld u aan via www.omgevingslab.frl
In de Omgevingslabs Fryslân gaan de Friese gemeenten,
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in gesprek met
experts, inwoners en ondernemers over de toekomst van
onze leefomgeving.

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

