T-diel(t) mei
EVENEMINTEN

woansdei 7 maart 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, kantine TV De Leechkamp, Burg. Bothenius
Lohmanlaan 40, feestavond met DJ, 20.30-02.00 u.,
7 april 2018;
- Noardburgum, Rijksstraatweg 28, Vitens
Watermakersdag met rondleidingen over het terrein en
door de gebouwen, 10.00-16.00 u., 14 april 2018;
- Suwâld, weiland bij Noorderend 27, dorpsfeest Suwâld
met feesttent, livemuziek en diverse activiteiten,
do. 20.00-24.00 u., vr. 09.00-01.00 u., za. 09.30-02.00 u.,
zo. 14.00-15.00 u., 7 t/m 10 juni 2018;
- Tytsjerk, Swarteweisein 2, park Vijversburg,
Imaginarium festival, fantasie/middeleeuws festival met

ambachtelijke markt, livemuziek en ridder spektakel,
vr. 19.00-23.00 u., za. 11.00-23.00 u., zo. 11.00-18.00 u.,
17 t/m 19 augustus 2018.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Noardburgum, dorpshuis de Balstien, Van
Cronenburgweg 1, toneelavonden met na afloop
livemuziek, 19.00-24.00 u., 3 en 10 maart 2018;
- Sumar, weiland aan de Bosweg, autocross, 09.0019.00 u., 21 mei 2018. Van 09.00-22.00 u. is de Bosweg
vanaf de Skepersloane tot de Polderdyk afgesloten voor
doorgaande verkeer.

3458527	Burgum, Tussendijken 10, kappen
2 eikenbomen
3400143	Noardburgum, Westersingel naast1B,
(kadastraal Bergum A, 5074) kappen
bomen en aanleggen uitrit
3399545	Oentsjerk, It Diel 18 en 20, bouwen
nieuwbouw 2 onder 1 kapwoning

BEKINDMAKKINGS
VERGADERING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
OP 13 MAART 2018 IN HET GEMEENTEHUIS TE BURGUM
Tijdens een openbare hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:
1. (16.00 uur) [nr. K12017-00030]
Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van B&W van Tytsjerksteradiel van 5 juli 2017, waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een wandelpad in Noardburgum op het perceel
tegenover Rijksstraatweg nr. 80.

UITNODIGING: INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 15 MAART 2018
De cliëntenraad Werk en Inkomen behartigt de
belangen van inwoners van Tytsjerksteradiel die van
een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad
heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente.
Het college neemt uiteindelijk de besluiten.
De cliëntenraad Werk en Inkomen heeft op donderdag

15 maart 2018, van 13.00 tot 13.30 uur een inloopspreekuur in de publiekshal van het gemeente huis in
Burgum. U bent hier van harte welkom met vragen of
opmerking met betrekking tot werk en inkomen.
Wilt u meer informatie over wat de cliëntenraad doet?
Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl.

Wat goed is, komt weer terug
Zaterdag 17 maart kunt u, als inwoner van
Tytsjerksteradiel, gratis compost ophalen. Dit kan tussen
8.00 en 12.00 uur op het composteerterrein aan de
Solcamastraat in Sumar. Wij willen u op deze landelijke
Compostdag bedanken voor het gescheiden aanbieden
van groenafval. Een bedankje in de vorm van gratis
groencompost.
Per huishouden mag maximaal 1 kubieke meter compost
worden meegenomen. Er is een shovel aanwezig om de
compost op uw aanhanger te laden. Hoewel er een flinke
berg compost zal liggen, geldt wel: op is op.

REMINDER:
OMLEIDING
DOOR BURGUM

De gemeentelijke compost wordt geproduceerd uit het
groenafval afkomstig van particuliere tuinen en van de
buitendienst, hekkelmateriaal en bermgras. Dit levert
compost van goede kwaliteit, een uitstekende natuurlijke
meststof waarmee uw tuin pas echt tot bloei komt. Let
maar eens op deze zomer.

Vanaf 5 maart is de doorgaande weg, vanaf de Esso
tot boven de kruising ter hoogte van Auto Schat,
afgesloten voor verkeer. KWS is vanaf dat moment bezig
met de aanleg van 2 rotondes en met de herinrichting
van het wegvak daartussen. De omleiding gaat
maximaal 10 weken duren. Vermijd zoveel mogelijk de
omleidingsroute en maak gebruik van de Centrale As
naar en uit Burgum.

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).

Omleiding
De omleidingsroute gaat via de Zomerweg, Kloosterlaan
en de Dr. B. Hornstrasingel. Dit geldt ook voor de bussen.
Het bedrijventerrein en de woonwijken in Burgum
West zijn bereikbaar via een aangelegde by-pass.
Bestemmingsverkeer kan op de Oude Commissieweg
rijden tot aan en vanaf de by-pass bij Auto Schat.

Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Blijf op de hoogte
Aannemer KWS houdt wekelijks van 15.00 tot 16.00 uur
een spreekuur in het gemeentehuis. Daar kunt u terecht
voor vragen.

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

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.

Kijk ook op de Facebookpagina van KWS:
www.facebook.com/kikburgum.

gemeente@t-diel.nl

GRATIS COMPOST VOOR INWONERS
TYTSJERKSTERADIEL

@tdiel
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