T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Noardburgum, Steenhandel Boonstra, Rijksstraatweg
63, opendagen steenhandel Boonstra in samenwerking
met hoveniersbedrijven van 09.00-17.00 u.,
30 maart t/m 2 april 2018;
- Ryptsjerk, Teetún de Hollen, Oosterdijk 16 en
Slachtebos, Slachtedyk 4 en Nieuwlandsweg
5, kunstmarkt, foto-exposities en historische
dorpswandeling door Ryptsjerk, 10.00-17.00 u.,
26 en 27 mei 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Aldtsjerk, erf Wierewei 13, Campina Open
Boerderijdagen 2018, 10.00-16.00 u., 11 mei 2018;
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
livemuziek 2 coverbands, 21.30-23.30 u., dorpshuis
02.00 u. dicht, 10 februari 2018;

- Hurdegaryp, Gaelekamp 71, jubileumfeest
tennisvereniging Galefjild met diverse activiteiten,
barbecue en feest met livemuziek in kantine,
10.00-02.00 u., 9 juni 2018;
- Hurdegaryp, Energie(k)loket, Fuormanderij 3,
Warmetruiendag met diverse activiteiten binnen en
buiten, 14.00-20.00 u., 2 februari 2018;
- Jistrum, start/finish in kantine v.v. Jistrum, Fjildwei 8,
Jistrumer coulissentocht, ATB toertocht van JistrumNoardburgum-Eastermar-Jistrum, 09.00-14.00 u.,
10 februari 2018;
- Noardburgum, weiland Oostersingel/Kûkhernewei
44, NK autocross wedstrijd 10.00-18.00 u., 9 juni 2018.
Muziek in tent 19.00-23.00 u. en 18.00-01.00 u.,
8 en 9 juni 2018. Gedurende de autocrosswedstrijd
geldt een parkeerverbod en wegsleepregeling op een
gedeelte van de Kûkhernewei, zandpad Oostersingel
wordt afgesloten voor verkeer;
- Oentsjerk, vanuit Pro Rege, Rengersweg 15a door
Oentsjerk, Mûnein en Gytsjerk terug naar Pro Rege,
Trynwalken (midnightwalk) met op parkeerterrein
op hoek Earnebuorren/Dr. Kijlstraweg in Mûnein een
vrachtwagen met aantal muzikanten van de Bazuin
en muziek op parkeerterrein voor de AH in Gytsjerk,
19.30-24.00 u., 23 maart 2018;

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR-VERGADERING
ADVIESRAAD WMO MAANDAG 5 FEBRUARI
Maandag 5 februari is er een openbare vergadering van de Adviesraad WMO
Tytsjerksteradiel. De vergadering begrint om 19.30 uur in gemeentehuis te Burgum.
U bent van harte welkom, de agenda staat op adviesraadwmotdiel.nl.
De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is een onafhankelijk adviesorgaan waar u terecht kunt voor advies.
Bijvoorbeeld over een goede toepassing en mogelijke verbeteringen van het WMO beleid. Uw signaal is voor ons van
groot belang om onze adviesfunctie goed uit te kunnen oefenen.
Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.00 - 19.30 uur een inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen en
opmerkingen over WMO-zaken.
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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3381707	Burgum, Burgumerdaam 28, Voorstelling
Iepenloftspul Burgum in de Molkfabriek
3419563	Burgum, Dokter B. Hornstrasingel 80 en
82, verbreden uitrit
3413921	Burgum, Prinses Irenestraat 35,
vervangen gevelbekleding voorgevel
3362429	Earnewâld, Smidspaed 19, vervanging
berging
3361333	Eastermar, Witveensterweg 3, herbouwen
woning (vervangen bestaande woning)
3400533	Garyp, De Tuije 32, kappen bomen
3258733	Garyp, Easterein 3, verbouwen woning
(Rijksmonument)
3311497	Garyp, Skeanpaad 15, bouwen
nieuwbouw woning
3400851	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 28, rooien
kastanjeboom
3420929	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 69, wijzigen
voorgevel
3331477	Hurdegaryp, It Doekewiid 2 t/m 22 (even),
It Súd 2 t/m 12(even), bouwen 17
woningen
2856723	Hurdegaryp, Rijksstraatweg 152,
uitbreiden veestapel (ontwerp tot 12 Jan.
ter inzage)			
3337235	Noardburgum, langs Woudweg,
aanleggen 2 dammen en kappen/rooien
singel, (kadastraal Bergum I, 2748, 2892)
3375727	Sumar, kruising Bosweg/Polderdyk,
aanleg uitrit en plaatsen inlaat Susterfeart
B. Ontwerp omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
2933751	Suwâld, De Warren 5, nieuwbouw
pluimveestal

Wilt u meer informatie over de Adviesraad WMO of heeft u vragen, bel dan met 06 – 3001 3338.

VRIJDAG 2 FEBRUARI:
WARME TRUIENDAG
IN NEDERLAND!

BEKENDMAKING

Doel van deze landelijke dag: met de thermostaat een
graadje lager in een lekker warme trui besparen we al heel
veel energie. Ook in het Energie(k)loket te Hurdegaryp
is het die dag allemaal te doen. Enkele tientallen dames
van de Hurdegarypster breivereniging ‘De Steek’ breien in
het Energieloket een unieke ‘duo-trui’, die burgemeester
Jeroen Gebben diezelfde middag gaat veilen!
Alle winkels doen mee!
Vanaf 14.00 uur is het volop activiteit in en rond het
Energie(k)loket te Hurdegaryp. Alle winkeliers hebben
deze middag en avond speciale kortingsacties. En
natuurlijk is de warme truiendag voor het Energieloket
een thema om volop bij stil te staan.
‘Geef gas met nieuwe energie!’
Het succes van ons thema “Geef Gas met nieuwe energie!”
dat we vorig jaar al centraal stelden, maakt dat we dat
deze dag weer voor jou gaan herhalen! Specialisten
vertellen over de toepassing van bijvoorbeeld
warmtepomp, infra-rood panelen en/of pelletkachel als
alternatieve energiebron voor de CV/gasketel.
Mede dankzij overheidssubsidies zijn deze
energiebronnen nu al volop bereikbaar voor bestaande
woningen. In de nieuwbouw worden ze vaak al
standaard toegepast en ontbreekt dus al de traditionele
dure gasaansluiting.

gemeente@t-diel.nl
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van de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Subsidies en gratis advies
Een mooie gelegenheid om tussen 14.00 uur en
20.00 uur bij het Energie(k)loket binnen te lopen en je
door specialisten vrijblijvend te laten informeren over
andere energiebronnen voor jouw woning!
Niet alleen de werking maar ook de kosten en subsidies.
Ook kun je in gesprek gaan over wat voor jouw woning
de beste oplossing is. Zeker als je CV ketel ouder is dan
10 jaar, is er alle reden om na te denken over nieuwe
energiebronnen die soms binnen handbereik liggen
zonder dat je het weet. En vooral achteraf is het sneu
als je hebt geïnvesteerd in achterhaalde energiebronnen.
Gratis advies, de juiste keuzes voor nu en later, wie wil
dat niet!
Sfeervolle winterdag
Kortingacties, gratis adviezen, gratis verlotingen, muziek,
koek en zopie maken de landelijke warme truiendag in
Hurdegaryp tot een speciale en sfeervolle winterdag met
veel belevenis. Tegelijk ook met belangrijke informatie
die ertoe moet leiden dat uw huis echt met een graadje
minder verwarming behaaglijker en goedkoper
bewoonbaar wordt! En dit alles gratis en voor niks!
Graag tot vrijdag 2 februari.
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op:
9 februari 2018
om:
ca. 14.00 uur
plaats:	hoofdkantoor Caparis NV,
Ampèrelaan 2, Drachten
Voor de agenda en overige informatie verwijzen wij u
naar de website van onze gemeente.

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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DUORSUMENS
ANNO GEMEENTEN STARTEN ISOLATIEACTIE

INLOOPHUIS VOOR IEDEREEN DIE
MET DEMENTIE TE MAKEN HEEFT
Mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals
de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren
en buurtbewoners kunnen sinds kort terecht bij het
Odensehuis Burgum. Het Odensehuis is een plek waar
u op eigen initiatief heen kan. Gezelligheid, advies en
betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook
inspiratie en houvast, omdat we begrijpen dat u zich
in het dagelijks leven met dementie steeds opnieuw
moet aanpassen.
De koffie staat klaar
U bent elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00
uur welkom in het Odensehuis. Deze is gevestigd in
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74 in Burgum. Het
Odensehuis Burgum heeft een eigen ingang bij de
Verkeers- en beweegtuin en het parkeerterrein aan
de Prins Bernhardstraat.

Tot en met 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 bodem-isolatie. Deze actie wordt door
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket opgezet in
samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven
die meedoen aan de actie.
Informatieavond Hurdegaryp
Wilt u meer weten over de isolatiecampagne en de
kortingsactie? Kom dan naar de informatieavond die
de gemeenten organiseren samen met het Duurzaam
Bouwloket. U kunt hier ook contact leggen met
uitvoerende partijen en bewonersinitiatieven.
- Donderdag 1 februari, Energie(k) Loket,
De Fuormanderij 3 Hurdegaryp, aanvang 19.30 uur.

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

Langer gezond en zelfredzaam
De drijfveer is de overtuiging dat mensen met dementie
langer gezond en zelfredzaam thuis kunnen blijven
wonen als zij een plek hebben waar ze in eigen tempo
en naar eigen vermogen meedoen en meetellen in de
maatschappij, waar ze gewaardeerd en aangesproken
worden op hun kwaliteiten en wie zij zijn.
Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland
Het Odensehuis in Burgum is opgezet door een
samenwerking van de Kwadrantgroep, de Tao of Care
en de gemeente Tytsjerksteradiel. Het opzetten van
verschillende Odensehuizen in Friesland is onderdeel
van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie Friesland.
Eén van de doelen van deze proeftuin is het ontwikkelen
van ondersteuningsvormen die de kwaliteit van leven
met dementie verbeteren.

“Thuis heb ik nooit geleerd met geld om te gaan,
op aanraden van Ping heb ik een budgetcursus
gevolgd. Hier heb ik heel veel van opgestoken!”
Kijk ook op www.ping.nl
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