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woansdei 21 febrewaris 2018
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, weiland Eysingapad-Marwei,
Gigantenfestival met livemuziek in een feesttent,
20.00-02.00 u., 7 juli 2018. Gedurende het festival is
er éénrichtingsverkeer op de Rengersweg;
- Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, bruiloft
in een feesttent met livemuziek, 20.30-00.30 u.,
28 september 2018;
- Noardburgum, dorpshuis de Balstien, Van
Cronenburgweg 1, toneelavonden met na afloop
livemuziek, 19.00-24.00 u., 3 en 10 maart 2018;
- Oentsjerk, manege PSV Trynwâlden, menpaden
Trynwâlden en bosgebied “Griekenland en Turkije”
nabij Stania State, samengestelde menwedstrijd,
09.00-17.00 u., 12 mei 2018.
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VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- 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;
- Hurdegaryp, parkeerterrein MFC It Maskelyn,
Easter Omwei 5, kofferbaksale met max. 53 auto’s,
10.00-15.00 u., 8 april 2018;
- 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.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3455757	Suwâld, Noorderend 9 A,
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KWIJTSCHELDING WATERSCHAPS- EN 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

gemeente@t-diel.nl

140511

hoeft u niets te doen. Het Noordelijk Belastingkantoor
stuurt u een brief over het 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
www.noordelijkbelastingkantoor.nl/contact

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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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ISOLATIEACTIE NOORDOOST
FRYSLÂN SUCCESVOL
De isolatieactie van de ANNO gemeenten en het
Duurzaam Bouwloket is succesvol. Veel woningeigenaren
uit Noordoost Fryslân hebben al gebruik gemaakt van de
kortingsactie voor isolatiemaatregelen.
Wilt u ook gebruik maken van de kortingsactie? Via het
Duurzaam Bouwloket kunt u tot en met 31 maart
10% korting krijgen op de toegepaste vierkante meter
prijs van isolerend glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie,
vloer- en bodemisolatie.
Via de website www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie
kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij bedrijven
die mee doen aan de actie. U vindt er ook meer
informatie over de actievoorwaarden.
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Voorjaarsvakantie
in De Wetterstins
Zeemeerminzwemmen
Dinsdag 27 februari, woensdag
28 februari en zaterdag
3 maart

Niet thuis?
Licht aan!

Duiken
Dinsdag
27 februari

(met perslucht)

Spring&Fun
Vrijdag
2 maart

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

gemeente@t-diel.nl

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar
als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

(zwembad en
sporthal)

Zwembad De Wetterstins | Lauermanstraat 16b | Burgum

@tdiel

06 21 15 48 97
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