T-diel(t) mei

woansdei 18 april 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, weiland Zevenhuizen 12, besloten
huwelijksfeest met muziek in een tent, 15.00-01.00 u.,
12 mei 2018;
- Burgum, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 32,
besloten feest met livemuziek, 20.30-02.00 u.,
(muziek tot 01.00 u.,) op 19 mei 2018;
- Burgum, winkelcentrum, midzomermarkt,
06.00-17.00 u., 2 juni 2018;
- Earnewâld, camping it Wiid, Koaidyk 10, disco in een
tent, 20.30-23.00 u., 6 september 2018;
- Oentsjerk, sportcomplex Kaetsjemuoilân, Van
Haersmasingel 40, seizoensafsluiting VC Trynwâlden
& KF de Wâlden met spelletjes, formele opening
kunstgrasveld, verloting en livemuziek, 14.00-23.00 u.,
26 mei 2018;
- Sumar, Solcamastraat 24, bruiloftsfeest in een tent met
muziek, 13.00-02.00 u., (vanaf 19.00 u.,), 18 mei 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, kantine VV Bergum, thema avond na
thuiswedstrijden VV Bergum 1 en 2 met mechanische
muziek, 21.00-01.30 u., 26 april 2018;

- Burgum, voetbalkantine BCV ‘de Foarset’, Burg.
Both. Lohmanlaan 40c, jaarlijkse ‘Fryske dei’ met
voetbalwedstrijd en livemuziek, 18.00-23.30 u.,
28 april 2018;
- Burgum, parkeerterrein de Markt, kermis, 14.00-23.00 u.,
2 t/m 5 mei 2018;
- Earnewâld, recreatie strand aan de Koaidyk, multisportdag scholieren, 09.30-16.30 u., 6 september 2018;
- Eastermar, ’t Breed en Burgumer Mar, zeilwedstrijd met
skûtsjes op de Burgumer Mar, za. 09.00-22.00 u., zo.
09.00-16.00 u., 15 en 16 september 2018. Start wedstrijd
10.00 u. Feest met livemuziek op ’t Breed, za. 16.0022.00 u. Tijdens het feest wordt de E.M. Beimastrjitte
tijdelijk afgesloten voor verkeer;
- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub,
Westersingel 2a, fietscrosswedstrijd met mechanische
muziek, 10.00-19.00 u., 16 juni 2018;
- Noardburgum, weiland Oostersingel/Kûkhernewei 44,
Club autocross wedstrijd 08.00-17.00 u., 16 juni 2018.
Muziek in tent 17.00-24.00 u., 16 juni 2018. Gedurende
de autocrosswedstrijd geldt een parkeerverbod en
wegsleepregeling op een gedeelte van de Kûkhernewei,
de Oostersingel wordt afgesloten voor verkeer;
- 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.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3571679	Hurdegaryp, Reidseame 13, vergroten
dakkapel
3564991	Ryptsjerk, Binnendijk 55, vervangen
dakkapel
3357511	Ryptsjerk, IJpeijsingel 48, vergroten
woning
3564569	Sumar, It Hoarnleger 38, plaatsen
schutting
3542067
Suwâld, Noorderend 4, kappen boom
3540019
Tytsjerk, Noarderein 2, kappen boom

NIET MEER IN DE RIJ IN HET
GEMEENTEHUIS IN BURGUM
De gemeente Tytsjerksteradiel werkt volledig op
afspraak. Wie bijvoorbeeld een reisdocument, uittreksel
en rijbewijs nodig heeft of langs wil komen bij de balie
Bouwen en Wenjen, kan daarvoor een afspraak maken via
www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken of bellen met 14 0511.
Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen is
het maken van een afspraak niet nodig.
Er zitten veel voordelen aan deze manier van werken.
Door het maken van een afspraak:
- weten onze medewerkers waarvoor u komt en
zijn zij voorbereid;
- wordt u geholpen op het afgesproken tijdstip, zodat
u niet onnodig hoeft te wachten;
- wachttijden en wachtrijen zijn voortaan minimaal.
U maakt uw afspraak gemakkelijk en snel via www.
tytsjerksteradiel.nl/afspraken of via telefoonnummer
14 0511. Op die manier zorgen we er samen voor dat u
snel en goed wordt geholpen!
Kiest u er voor om zonder afspraak langs te komen, dan
wordt u natuurlijk geholpen als dit kan. Maar er bestaat
een kans dat u later terug moet komen.

ZWEMBAD DE WETTERSTINS GESLOTEN

Zwembad De Wetterstins is vrijdag 27 april (Koningsdag), woensdag 2 mei (bindingsdag personeel), vrijdag 4 mei vanaf
17.00 uur (dodenherdenking) en zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.
Gewijzigde openingstijden meivakantie

Ochtend

Openingstijden met Koningsdag
Het gemeentehuis is gesloten op Koningsdag vrijdag
27 april.

Middag

Avond

Maandag 30 april
07.30 - 13.00 uur
		

Survival parcours
14.00 - 17.00 uur

-

Dinsdag 1 mei
07.30 - 13.00 uur
Warmwaterdag		

Opblaasbare octopus
14.00 - 17.00 uur

20.00 - 21.30 uur

Woensdag 2 mei

-

-

Hele dag gesloten

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Donderdag 3 mei
07.30 - 13.00 uur
Schatduiken en
		spijkerbroek hangen
		
14.00 - 17.00 uur

20.00 - 21.30 uur

Vrijdag 4 mei
07.30 - 13.00 uur
Dodenherdenking		

Waterpret
14.00 - 17.00 uur

-

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Hele dag gesloten

-

-

Zondag 6 mei

09.30 - 14.00 uur

-

-

Milieu- en composteerterrein
Op vrijdag 27 april (Koningsdag) is het milieuterrein in
Burgum en het composteerterrein in Sumar gesloten.
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis
op onze website. Tytsjerksteradiel werkt voor veel zaken
op afspraak. Maak deze online via www.t-diel.nl/
afspraken of telefonisch via 14 0511 (zonder netnummer).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

De zwemlessen en lessen aquasport, senior-fit en baby-peuter zwemmen komen te vervallen in de meivakantie.
U kunt de hele ochtend recreatief zwemmen.

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Extra openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Balie Bouwen en Wenjen is ook op donderdagavond
van 17.00 tot 22.00 uur geopend op de Fuormanderij 3
in Hurdegayp. Meer informatie vindt u op
www.energieloket.net.

Bekijk alle actuele openingstijden op www.wetterstins.nl.
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HOUD JIJ VAN EEN PITTIGE EN
FANATIEKE WORKOUT?

Doe dan mee met Aquabootcamp
in zwembad De Wetterstins

Aquabootcamp is een sport die is overgewaaid vanuit
Amerika. Het is gericht op de actieve sporter die van
uitdaging houdt. Door een zeer afwisselend programma
wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie.
Hierbij wordt duur- en intervaltraining gecombineerd
met krachtoefeningen om de spieren te versterken.
Wanneer?
Woensdag 18 april is er een gratis proefles. Daarna is er
vanaf woensdag 25 april tot en met woensdag 4 juli van
21.00 tot 22.00 uur (2 mei is er geen les in verband met
de vakantie) een les aquabootcamp in zwembad De
Wetterstins.
Deelname en kosten
Deelname kost 40 euro voor 10 lessen. Een losse les kost
6 euro.
Kijk voor meer informatie op www.wetterstins.nl

UITNODIGING: INLOOPSPREEKUUR
CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 19 APRIL
De cliëntenraad werk en inkomen behartigt de belangen
van inwoners van Tytsjerksteradiel die van een minimum
inkomen moeten leven. De raad heeft hiervoor een
adviserende rol aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente. Het college neemt
uiteindelijk de besluiten.

Het Odensehuis Burgum is een
inloophuis voor iedereen die te maken
heeft met (beginnende) dementie.

Kom gewoon eens langs om
te kijken of het iets voor u is!

Donderdag 19 april is er weer een inloopspreekuur
van 13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal van het
gemeentehuis in Burgum. U bent van harte welkom
met vragen of opmerking met betrekking tot werk en
inkomen.
Sinds kort is de cliëntenraad ook telefonisch te bereiken.
Het telefoonnummer is: 06-10841122.
Wilt u meer informatie over wat de cliëntenraad doet?
Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl.

Bel voor meer informatie naar gastheer
Niels Nijdam: 06 293 915 51 of kijk op
www.friesewouden.nl/odense.

BASISSCHOLEN BURGUM LEGGEN
KRANS BIJ HERDENKINGSMONUMENT
KRUISKERK
Vrijdag 13 april hebben leerlingen van groep 7 en
8 van de basisscholen uit Burgum een krans bij het
herdenkingsmonument bij de Kruiskerk gelegd.
Basisscholen ’t Partoer, De Arke, De Reinbôge en AZC
school Papillio deden mee aan de herdenkingsdienst.
Adopteer een monument
De leerlingen hebben deze kranslegging georganiseerd
in het kader van het project ‘Adopteer een monument’.
Met dit project gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor
kinderen leven: ze ontdekken het verhaal achter een
oorlogsmonument in hun buurt. Ze leren wat herdenken
is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de
oorlog door te geven. Door onderzoek te doen naar
hun monument of oorlogsgraf en zelf een herdenking
te organiseren raken leerlingen betrokken bij de
geschiedenis.
Adopteer een monument is een onderwijsproject van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met
de Oorlogsgravenstichting en wordt mede mogelijk
gemaakt door het vfonds.

STUDEREN, MAAR NIET GENOEG
FINANCIËLE MIDDELEN?
Stichting Rauwerda-Westra Fonds heeft als doel om
begaafde maar minvermogende jongeren te laten
studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken
van een toelage. Wil jij komende studiejaar gaan
studeren (MBO, HBO of WO), ben je jonger dan 27 jaar,
maar heb je niet genoeg financiële middelen?
Dan kom jij wellicht hiervoor in aanmerking.

GOED IDEE VOOR NOORDOOST-FRYSLÂN? LAAT HET WETEN!
Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners en
organisaties die een goed idee hebben om de
leefbaarheid en economische veerkracht in hun dorp of
stad te verbeteren.
Vanuit het Europese LEADER-programma en de
provincie Fryslân is subsidie beschikbaar voor
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gebiedsbrede projecten die bijdragen aan de
ontwikkelingen in Noordoost-Fryslân.
Meer informatie of subsidie aanvragen?
Kijk op www.streekwurk.frl/leader.
Deze subsidieronde is open tot en met 9 mei 2018.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

Benieuwd hoe jij in aanmerking kan komen voor
deze toelage? Kijk dan op www.t-diel.nl of
www.rauwerdawestrafonds.nl Hier vind je meer
informatie en een inschrijfformulier. Aanvragen moeten
voor 1 mei binnen zijn.

www.t-diel.nl

