T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen
binnengekomen:
- Burgum, diverse locaties in winkelcentrum, maken van
muziek d.m.v. een draaiorgel, 11.00-17.00 u., eens in de
5 à 6 weken, 1 januari t/m 31 december 2018;
- Burgum, Molkfabryk, Burgumerdaam 28, Iepenloftspul,
10 voorstellingen met muziek, 20.30-23.00 u.,
6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018;
- Burgum, gemeentelijke loswal aan de Burgumerdaam,
Burgumer avond en Hollandse avond met live muziek in
feesttent, 20.00-02.00 u., 28 en 29 september 2018;
- Hurdegaryp, parkeerterrein MFC It Maskelyn,
Easter Omwei 5, kofferbaksale met max. 53 auto’s,
10.00-15.00 u., 8 april 2018;

- Mûnein, veld aan de Klaas Rienewerfstrjitte, dorpsfeest
met feesttent, livemuziek, kermis, volleybal, (kinder)
spelletjes, matinee en kerkdienst, do. 19.00-22.00 u.,
vr. 12.00-02.00 u., za. 11.00-02.00 u., zo. 10.00-12.00 u.,
24 t/m 27 mei 2018;
- Oentsjerk, Dairy Academy, Sanjesreed 4, Albert Heijn
Buitendag, 11.00-16.00 u., 2 april 2018;
- Suwâld, dorpshuis De Suderfinne, Kerkbuurt 2, apres
ski met muziek, 21.00-03.00 u., muziek tot 02.00 u.,
dorpshuis dicht 03.00 u., 27 januari 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week is de volgende vergunning/
ontheffing verleend:
- Hurdegaryp, It Maskelyn, Easter Omwei 5,
Swinging Hurdegaryp retro-popfestival,
19.00-01.30 u., 24 maart 2018.

DUORSUMENS
ANNO GEMEENTEN STARTEN ISOLATIEACTIE IN 2018
In de periode van 20 januari t/m 31 maart 2018
kunnen particuliere woningeigenaren uit de
gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel
10% korting krijgen op de toegepaste vierkante
meter prijs voor de maatregelen: spouwmuurisolatie,
dakisolatie en vloer-, en bodemisolatie. Deze actie wordt
door het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket opgezet in
samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven die
meedoen aan de actie.
Waarom een isolatieactie?
Het doel van de isolatieactie is om de woningeigenaren
te stimuleren hun woning te isoleren. Een goed
geïsoleerde woning betekent een energiezuinige en
comfortabele woning die zijn marktwaarde behoudt. De
ANNO gemeenten vinden het belangrijk hun bewoners
van A tot Z verder te helpen bij het energiezuinig maken
van de woning. Daarom worden tijdens de isolatieactie
vier informatieavonden gehouden voor bewoners die
meer willen weten over het isoleren van de woning.
Nadat de bewoners gratis en onafhankelijk advies
hebben ontvangen van het Duurzaam Bouwloket,
kunnen zij gebruik maken van een financieel voordeel
bij certificeerde bedrijven die deelnemen aan deze
actie. Deze actie draagt bij aan de ambitie van de regio
Noordoost Fryslân, 40% duurzame energie opwekken
in 2025!

Informatieavonden woningisolatie
Wilt u meer weten over de isolatiecampagne
en de kortingsactie? Kom dan naar één van de
informatieavonden die de gemeenten samen met
het Duurzaam Bouwloket organiseren. U kunt hier
ook contact leggen met uitvoerende partijen en
bewonersinitiatieven.
De informatieavonden (aanvang 19.30 uur) zijn op:
• Dinsdag 23 januari
De Kruisweg, Haadwei 42 te Damwâld
• Donderdag 25 januari MFA De Ynset,
De Morgenzon 7 te Holwerd
• Maandag 29 januari
The Point, Voorstraat 54 te Buitenpost
• Donderdag 1 februari Energie(k) Loket,
De Fuormanderij 3 te Hurdegaryp.
Graag horen wij bij welke avond u aanwezig bent.
Dat kunt u doorgeven door te mailen naar info@
duurzaambouwloket.nl of te bellen naar 072-743 39 56.
Hier kunt u ook meer informatie krijgen.
Meer informatie voor bedrijven
Heeft u een isolatiebedrijf en wilt u meer weten
over de isolatieactie en hoe u kunt aansluiten?
Neem dan contact op met Zep van der Werf van het
gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. U kunt hem bereiken
door te bellen naar 06-196 433 55 of te mailen naar
z.vdwerf@duurzaambouwloket.nl.

woansdei 24 jannewaris 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
3332345	Aldtsjerk, Rhaladijk 3, nieuwbouw
bedrijfsloods en bedrijfwwoning
3410909	Burgum, Prins Bernhardstraat
31, realiseren gesloten
bodemenergiesysteem
3405217	Earnewâld, Feantersdyk 3, kappen boom
3395289	Eastermar, Witveensterweg 8, kappen 3
bomen
3404667	Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg
64, kappen boom
3422079	Hurdegaryp, It Waarlamke 1, Melding
aanleg gesloten aardwarmtesysteem
3348745	Hurdegaryp, Nabij Reidfoarn 4, kappen 7
elzen
3408985	Noardburgum, Veldmansweg 30, kappen
berkenboom
3376369	Oentsjerk, Heemstrasingel 54, bouwen
carport
3367163	Oentsjerk, It Diel 1A en 1B, nieuw bouwen
2 woningen
3380159	Tytsjerk, Lytsegeast 49, kappen bomen

RIED 25 JANNEWARIS 2018
Tongersdei 25 jannewaris 2018 om 19.30 oere, begjint
de ried yn de riedseal fan it
gemeentehûs.
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.

“Dankzij de bezuinigingstips van Ping geef
ik nu minder geld uit aan boodschappen”
Kijk ook op www.ping.nl

DOET U MEE AAN
KARAKTERISTYKPRIIS 2017?
Karakteristykpriis is een initiatief van Stichting
Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Zij kennen deze prijs
toe als aanmoediging voor het behoud en herstel
van het cultureel erfgoed in onze gemeente. U komt
in aanmerking wanneer u uw karakteristieke pand of
monument gerestaureerd - of weer in originele staat teruggebracht heeft. Eén van de voorwaarden is dat de
verbouwing in 2017 afgerond is.

In verband met ICT werkzaamheden is Burgerzaken op
vrijdag 26 januari en maandag 29 januari gesloten. Op
dinsdag 30 januari helpen onze medewerkers u graag
weer. Maak hiervoor een afspraak via www.t-diel.n/
afspraken of telefoonnummer 14 0511.

Hoe doet u mee?
Wilt u meedoen of heeft u vragen over Karakteristykpriis?
Stuur dan een e-mail aan secretaris@karakteristyk.nl,
onder vermelding van uw naam en adresgegevens. U
kunt een pand tot en met 18 maart 2018 aanmelden.

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

Fan herte útnûge en wolkom.

Prijzen
Een onafhankelijke en deskundige jury gaat de
restauratie van de aangemelde panden beoordelen en
brengt een advies uit aan het bestuur van de stichting.
De prijswinnaar ontvangt een plaquette en een bedrag
van € 500,-

Ut namme fan de ried fan Tytsjerksteradiel,
Jeroen Gebben, foarsitter/boargemaster

Meer informatie over de stichting en over karakteristieke
panden vindt u op de website www.karakteristyk.nl

OFSKIE GRIFFIER FAN
TYTSJERKSTERADIEL
Us riedsgriffier, Sytze Dijkstra, hat in nije útdaging fûn.
Hy wurdt griffier fan Dongerageel en kertiermakker fan
de nije gemeente Noardeast-Fryslân.
Wy biede him in ôfskiedsbyienkomst oan op freed
26 jannewaris 2018 yn it gemeentehûs yn Burgum.
Tiid: 16.00-17.30 oere.

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

BURGERZAKEN GESLOTEN

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

