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woansdei 14 febrewaris 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleende omgevingsvergunning reguliere
procedure
3389387	Burgum, Noordersingel 23, Verbouw
bedrijfspand
3390175	Eastermar, Teije Tolstraat 38, plaatsen
dakkapel
3415991	Gytsjerk, Nieuwe Straatweg 81,
kappen bomen
3379115	Hurdegaryp, Easter Omwei, bouwen
van 4 half vrijstaande woningen

Wil jij ons beter leren
kennen? Dat kan!

ZORG
MARKT

Dorpen
team

B. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
+ ontwerp Verklaring van geen bedenking
Wet natuurbescherming
3304987	Burgum, Gaestmabuooren 14,
uitbreiden ligboxenstal

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

over zorg, werk en jeugd

C. Maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer
2017-0070	Sumar, Solcamastraat 51, Opleggen
Maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer
(Kad.Oostermeer K1722)

RIED 22 FEBREWARIS 2018
Aginda
- Fisy op Tytsjerksteradiel
- Wenfisy: reaksjes ynspraak en
evaluaasjerapportaazje hjoeddeistige
wenfisy
- Overheadkosten benchmark
- Underhannelings Kinderwoud
- Camperplakken
- Oerdrachtsdokumint Nieuwe Democratie
- Oerdrachtsdokumint Omgevingswet
- Skriftlike fragen GrienLinks en ChristenUnie oer infill
keunstgersfjild
- Moetingssintrum Gytsjerk
- Evaluaasje gearwurking Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel
- Bernekampus
- Moetingssintrum Gytsjerk
- Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân
- Kadernota Ynkeap en Oanbesteging
- Oanbestegingsdokumint accountantskontrole
- Begrutting Mienskiplike Regeling Mobiliteitsbureau
Noordoost Fryslân
- Beneamen foarsitter Rekenkamercommissie
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Mear ynformaasje
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl.
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 714

EVENEMINTEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, 25 jarig
jubileumfeest café Moarkswâl in een feesttent met
livemuziek, 21.00-02.00 u., 29 september en
14.00-21.00 u., 30 september 2018;
- Eastermar, start- en eindpunt kantine sportcomplex
Burgerkamp, ’t Hof 84a, Avondvierdaagse met extra
activiteiten (draaiorgel, muziekkorps, springkussens en
livemuziek), 18.00-22.30 u., 4 t/m 8 juni 2018;
- Garyp, Unicumplein hoek Inialoane en Greate Buorren,
beachvolleybaltoernooi, 12.00- 17.30 u., 16 juni 2018;
- Trynwâlden, start/finish bij Café ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51 te Oentsjerk, wielerwedstrijd door
Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Aldtsjerk,
15.00-18.00 u., 1 september 2018.

gemeente@t-diel.nl

140511

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).

VERLENINGEN

In de afgelopen week is de volgende vergunning/
ontheffing verleend:
- Oentsjerk, Kafee It Wapen fan Fryslân, Rengersweg
51, plaatsen tent voor café i.v.m. Winterterras met
achtergrondmuziek en buitenbar, 18.00-24.00 u. van
16.00-24.00 u., 16 en 17 februari 2018 en Bierfestival
met achtergrondmuziek, buitenbar en barbecue,
14.00-20.00 u., 18 februari 2018.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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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VACATURE CLIËNTENRAAD
WERK & BIJSTAND
TYTSJERKSTERADIEL

ONTWERP WIJZIGINGSPLANNEN LANGELAAN 6 – 8 TE BURGUM EN
POLDERDYK 8 TE SUMAR

De Cliëntenraad Werk & Bijstand van de gemeente
Tytsjerksteradiel is op zoek naar nieuwe leden.

Plannen
Het ontwerp-wijzigingsplan voor de Langelaan 6 - 8 voorziet in een bestemmingsplanwijziging van een
bedrijfsbestemming in een woonbestemming en is te vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMROcode NL.IMRO.0737.00BPIVWP22-ow01). Het ontwerp-wijzigingsplan Polderdyk 8 te Sumar heeft betrekking op een
wijziging van de ligging van het bouwvlak en is op de site www.ruimtelijkplannen.nl te vinden (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPIVWP24-ow01).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is
te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het plan genoemde IMRO-code).
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).

De cliëntenraad behartigt de belangen van de inwoners
die woonachtig zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel en
van een minimuminkomen moeten rondkomen. Zij heeft
een adviserende rol aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.
De Cliëntenraad vergadert een keer per maand op
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Heb je affiniteit met deze doelgroep en vind je het leuk
om je te verdiepen in wet- en regelgeving en spreekt één
van deze taken je aan:
- Voorzitter
- De cliëntenraad te vertegenwoordigen in overleggen
met andere advies- en cliëntenraden Sociaal Domein
Fryslân
- Affiniteit met computers, website en social media
- Administratieve werkzaamheden, o.a. een nieuwsbrief
maken, voorbereidingen voor de vergaderingen, een
agenda maken, notuleren etc.
En kun je de Friese taal verstaan…
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat heeft de Cliëntenraad jou te bieden:
- Leerzaam en uitdagend vrijwilligerswerk
- Je netwerk uitbreiden
- Een inwerkperiode
- Een onkosten- en aanwezigheidsvergoeding
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je aanmelden,
informatie of een persoonlijk gesprek, neem dan contact
op met De Cliëntenraad, via cr.tdiel@gmail.com.
Laat je naam en telefoonnummer achter dan nemen wij
contact met je op.

21 MAART:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Als inwoner van Tytsjerksteradiel kiest u dan een
nieuwe gemeenteraad. De kandidatenlijsten voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in
Tytsjerksteradiel zijn vrijdag 9 februari definitief
vastgesteld. Zeven politieke partijen hebben op
een juiste wijze hun kandidatenlijst ingeleverd.
Woensdag 21 maart kunnen inwoners hun stem
uitbrengen op: CDA, FNP, Partij van de Arbeid, VVD,
Groen Links, ChristenUnie en D66.
StemWijzer/StimWizer
Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er
spelen in de gemeente en wat de standpunten van
de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de
gemeente een StemWijzer laten maken door ProDemos.
De StemWijzer voor onze gemeente staat vanaf
woensdag 14 februari online. Jo kinne him ek yn it
Frysk ynfolje. https://tytsjerksteradiel.stemwijzer.nl

De StemWijzer bestaat uit 30 stellingen over
bijvoorbeeld wonen, werken, duurzaamheid, zorg en
welzijn. De StemWijzer berekent met welke partijen u
de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen
in Tytsjerksteradiel hebben zelf toelichtingen gegeven
op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kunt
u in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van
een bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen
eenvoudig met elkaar vergelijken.
Lijsttrekkers openen verkiezingsmarkt
Maandag 19 februari om 18.30 uur openen de
lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen
in Tytsjerksteradiel de verkiezingsmarkt. U bent van harte
welkom in het gemeentehuis. De lijsttrekkers en overige
kandidaat-raadsleden zijn aanwezig om vragen van
bezoekers te beantwoorden en informatie te geven.
Van 20 februari tot en met 19 maart kan iedereen
in de publiekshal van het gemeentehuis informatie
vinden van de partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Bezoekers kunnen er
terecht tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
In de (onbemenste) kramen vindt u ook de
contactgegevens van de verschillende partijen.
Talkshow RTV Kanaal 30
De uitzendingen van de talkshow van RTV Kanaal 30
zijn op 15 en 16 februari om 19.00 uur en 18 februari
om 11.00 uur. Ga naar het televisiekanaal van de lokale
omroep of naar www.rtvkanaal30.nl. Het thema van
de talkshow is: verkiezingen. De kandidaat-raadsleden
vertellen over hun verkiezingsprogramma’s.

KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSEN GEMEENTEBELASTINGEN
Sinds 1 januari 2018 zijn de kwijtscheldingaanvragen
overgenomen door het Noordelijk Belastingkantoor.
Door problemen met het systeem zijn nog niet alle
kwijtscheldingsaanvragen 2017 afgehandeld. Het
Noordelijk Belastingkantoor doet er alles aan om zo snel
mogelijk duidelijkheid te geven over de nog lopende
aanvragen 2017 voor kwijtschelding.
Nog geen uitsluitsel ontvangen
Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen voor
de gemeentelijke belastingen voor 2018. Heeft u op dat
moment nog geen bericht ontvangen over uw aanvraag
kwijtscheldingsaanvraag 2017 dan hoeft u niets te doen.
Het Noordelijk Belastingkantoor stuurt u een brief over
de openstaande kwijtscheldingsverzoek en het vervolg.
Wel uitsluitsel ontvangen over uw kwijtschelding?
Heeft u al bericht ontvangen van het besluit op
uw aanvraag kwijtschelding over 2017?
Dan kunt u voor 2018 opnieuw kwijtschelding
aanvragen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
van het Noordelijk Belastingkantoor https://
noordelijkbelastingkantoor.nl/contact

Alle informatie over de verkiezingen kunt u vinden op
www.tdielkiest.nl
gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

