T-diel(t) mei
EVENEMINTEN

woansdei 7 febrewaris 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

- Tytsjerk, Symen Halbeswei 8, Pinksterfeest voor alle
leeftijden in 2 tenten met livemuziek, kamperen, sport
en spel, vr. 20.00-23.00 u., za. en zo. 09.00-23.00 u.,
18 t/m 20 mei 2018.

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, dorpsfeest
Aldtsjerk met feesttent, klaverjassen, Mar tot Moark
loop, viswedstrijd kinderen, optocht feestwagens,
spelletjes, livemuziek en kermis, do.: 19.00-21.30 u.,
vr: 08.30-02.00 u., za: 09.00-02.00 u., 7 t/m 9 juni 2018;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de J.H. Riemersmastrjitte,
Lente tentfeest met livemuziek, 22.00-02.00 u.,
24 maart 2018;
- Ryptsjerk, kerk Slachtedyk 1, dorpshuis de Einekoer,
Heermawei 5 en in en om Ryptsjerk, theatrale kuier,
3 concerten en 8 voorstellingen, 20.30-22.30 u., 25 t/m
27 mei 2018, 14.30-16.00 u., 24 t/m 27 mei 2018 en
20.00-22.00 u., 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 en 20 oktober 2018;

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, diverse locaties in winkelcentrum, maken van
muziek d.m.v. een draaiorgel, 11.00-17.00 u., eens in de
5 a 6 weken, 1 januari t/m 31 december 2018;
- Earnewâld, Manjepetswei 23 trouwfeest met DJ in een
tent, 18.00-02.00 u., 1 juni 2018.
- Oentsjerk, Dairy Academy, Sanjesreed 4, Albert Heijn
Buitendag, 11.00-16.00 u., 2 april 2018.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende
besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3438409	Burgum, De Koetsjekraal 5, kappen berk
3433405	Burgum, Frisiasingel 3, kappen beuk
3436787	Burgum, Prinses Beatrixstraat 6, kappen
eiken boom
3421219	Burgum, Raadhuisweg 7, kappen bomen
3426025	Eastermar, Elte Martens Beimastr. 46,
kappen eikenboom
3428201	Eastermar, ‘t Hôf 1, kappen boom
3411627	Garyp, Ielke Boonstraloane 16,
kappen boom
3433435	Gytsjerk, Canterlandseweg 52,
aanleg zonnepanelen
3402819	Hurdegaryp, Rijksstraatweg 47,
kappen eiken
3425347	Mûnein, Flokhernepaed 6, kappen bomen
3419687	Mûnein, Kaetsjemuoi-wei 30,
kappen bomen
3394243	Noardburgum, Klaas Piersreed 15,
verbouwen woning
3428619	Sumar, Lytse Buorren 14,
kappen kastanjeboom
3441219	Tytsjerk, Wylgekamp 59, kappen 2 bomen
3431037	Wyns, Bartlehiem 17, kappen zieke essen

BEKINDMAKKINGS
VERGADERING COMMISSIE
VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Wil jij ons beter leren
kennen? Dat kan!

ZORG
MARKT

Dorpen
team

Vergadering commissie voor de bezwaarschriften op
13 februari 2018 in het gemeentehuis te Burgum. Tijdens
een openbare hoorzitting om 15.15 uur wordt
de volgende zaak behandeld:
- bezwaarschrift tegen het besluit van het college van
B&W van Tytsjerksteradiel van 1 november 2017, waarbij
een verzoek om handhavend op te treden tegen een
schutting is afgewezen (Tussendijken 33c, Burgum).

Jeugd
team

Donderdag 22 maart
Aanvang 15.00 uur
‘De Balstien’
Noardburgum

De Jeugd- en Dorpenteams van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
willen graag kennismaken met de aanbieders van zorg en welzijn.
Wil je meedoen? Meld je dan voor 28 februari aan via
www.tichtbyelkoar.nl. Op de website staat ook meer
informatie over de zorgmarkt.
Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Wees er dus snel
bij! Aanbieders van zorg en welzijn die nog niet eerder hebben
deelgenomen aan de zorgmarkten in Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel krijgen voorrang.

tichtbyelkoar.nl
gemeente@t-diel.nl

140511

@tdiel

De konsept-aginda foar de gearkomste
stiet hjirûnder. De definitive aginda
komt yn Actief fan nije wike.
Konsept-aginda
- Fisy op Tytsjerksteradiel
- Wenfisy: reaksjes ynspraak en
evaluaasjerapportaazje hjoeddeistige wenfisy
- Overheadkosten benchmark
- Underhannelings Kinderwoud
- Camperplakken
- Oerdrachtsdokuminten nije ried oer
De Nieuwe Democratie en Omgevingswet
- Evaluaasje gearwurking Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel
- Bernekampus
- Moetingssintrum Gytsjerk
- Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân
- Aktualisearre begrutting Bedrijfsvoeringsorganisatie
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
- Kadernota ynkeap en oanbesteging
- Oanbestegingsdokumint accountantskontrole
- Beneamen foarsitter Rekenkamercommissie
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460714 ,
of sjoch op raad.t-diel.nl.

over zorg, werk en jeugd
gemeenteTytsjerksteradiel

RIED TONGERSDEI
22 FEBREWARIS 2018

06 21 15 48 97
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OMLEIDING VERKEER 2E FASE KANSEN IN KERNEN BURGUM
In februari is aannemer KWS gestart met de
herinrichting van de Frisiasingel en met de aanleg
van paden in het Trambaanbosje. Vanaf 5 maart is de
doorgaande weg, vanaf de Esso tot boven de kruising
Tussendijken/Elingsloane (ter hoogte van Auto Schat),
afgesloten voor verkeer. KWS is dan bezig met de
aanleg van 2 rotondes (kruising Burg. B. Lohmanlaan
en Dr. B. Hornstrasingel en kruising Tussendijken en
Elingsloane) en met de herinrichting van het wegvak
daartussen. De omleiding zal maximaal 10 weken
duren.
In deze periode wordt op de Oude Commissieweg ter
hoogte van de kruising met de Zomerweg het verkeer
naar Burgum en verder omgeleid. Verkeer vanuit
Burgum richting Quatrebras wordt ook omgeleid. De
omleidingsroute gaat via de Zomerweg, Kloosterlaan
en de Dr. B. Hornstrasingel. Dit geldt ook voor de
bussen.
By-passes zijn aangelegd ter hoogte van de Esso, tussen
de ‘Grutte Dyk’ en de Dr. B. Hornstrasingel en ter hoogte
van Auto Schat, tussen de Oude Commissieweg en
de Elingsloane (bedrijventerrein en woonwijken in
Burgum West). Bestemmingsverkeer kan op de Oude
Commissieweg rijden tot aan en vanaf de by-pass bij
Auto Schat.
15 februari inloopsessie
De eigenaren/bewoners van de aan de omleidingsroute
gelegen woningen zijn per brief uitgenodigd voor een
inloopsessie op 15 februari van 16.00 tot 18.00 uur in
het gemeentehuis te Burgum.

Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom
voor het inwinnen van informatie, het stellen van
vragen en het maken van opmerkingen.
Een tekening van de omleidingsroute en de
maatregelen wordt geplaatst op de facebookpagina’s
van de gemeente en KWS en kan desgevraagd worden
toegezonden of ingezien in de publieksruimte van
het gemeentehuis. Aannemer KWS houdt bovendien
wekelijks spreekuur in het gemeentehuis van 15.00 tot
16.00 uur. Daar kunt u ook terecht voor vragen over de
2e Fase van Kansen in Kernen Burgum.
Kijk ook op de Facebookpagina van KWS:
www.facebook.com/kikburgum.
Veiligheid
De gemeente en KWS hebben oog voor het ontstaan
van mogelijke overlast op de omleidingsroute, maar
zullen vooral letten op het voorkomen van onveilige
situaties en daarvoor maatregelen treffen. Uw
suggesties zijn daarbij welkom. Verkeersdeelnemers
worden opgeroepen oog te hebben voor andere
weggebruikers en de snelheidsbeperkingen in
acht te nemen. Vermijd daarom zoveel mogelijk de
omleidingsroute en maak gebruik van de Centrale As
naar en uit Burgum
Kansen in Kernen
De herinrichting is onderdeel van het project Kansen in
Kernen. Dit is een deelproject van De Centrale As.
De gemeente, provincie Fryslân en de Agenda Netwerk
Noordoost (ANNO) werken samen aan de realisering
van Kansen in Kernen.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
De cliëntenraad werk en inkomen 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.
Heeft u vragen of opmerkingen op het gebied van
werk en inkomen? De cliëntenraad heeft op
donderdag 15 februari a.s. van 13.00 tot 13.30 uur een
inloopspreekuur in de publiekshal van het gemeentehuis
in Burgum. U bent van harte welkom!
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Wilt u meer informatie over wat de cliëntenraad doet?
Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl.

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).

Maandag 26 maart is de laatste les van dit seizoen, daarna starten we in september weer.
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