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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
livemuziek 2 coverbands, 21.30-23.30 u.,
dorpshuis 02.00 u. dicht, 10 februari 2018;
- Hurdegaryp, Energie(k)loket, Fuormanderij 3,
Warmetruiendag met diverse activiteiten binnen en
buiten, 14.00-20.00 u., 2 februari 2018;
- 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;

- Oentsjerk, vanuit Pro Rege, Rengersweg 15a door
Oentsjerk, Mûnein en Gytsjerk terug naar Pro Rege,
Trynwalken (midnightwalk) met op parkeerterrein
op hoek Earnebuorren/Dr. Kijlstraweg in Mûnein een
vrachtwagen met aantal muzikanten van de Bazuin en
muziek op parkeerterrein voor de AH in Gytsjerk,
19.30-24.00 u., 23 maart 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5,
toneelvoorstelling M.R.V. Tesselschade met na afloop
livemuziek, 22.30-02.00 u., 3 februari 2018;
- Oentsjerk, zorgboerderij Moai Seldsum, Sanjesreed 14,
opendag, 11.00-15.00 u., 16 juni 2018.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3376377	Burgum, Schoolstraat 83, kappen bomen
3357409	Burgum, Tussendijken 52, kappen eik
3398677	Garyp, Mounehoek 10, kappen berk
3388847	Gytsjerk, Master Sannesstrjitte 2, kappen
bomen
3341141	Gytsjerk, Trynwâldsterdyk 2A, uitbreiden
bestaande kantoren
3054353	Hurdegaryp, De Kolk 14 t/m 20,
nieuwbouw 4 half vrijstaande woningen
3387995	Mûnein, ter hoogte van Kaetsjemuoi-wei
22, kappen boom
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Aginda
- Memo Wetter- en Willepark
Burgum
- Oanbiede doarpsfisy Tytsjerk
troch doarpsbelangen
- Fisy op sport en bewege
- Rapport rekkenkeamerkommisje
SAMEN THUIS, ûndersyksrapport
Wmo 2015
- Oankeap It Maskelyn Hurdegaryp
- Untslach griffier en beneame interim griffier
Foar mear ynformaasje oer de stikken of de mooglikheid
om yn te sprekken, sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei
de griffy 0511 - 460 508.

In �oed be�jin

Na jarenlange afwezigheid van een gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst willen
we graag een nieuwe traditie starten. Daarom nodigen wij u van harte uit voor ‘In
goed begjin’ op maandag 22 januari van 19.30 tot 22.00 uur in Glinstra State. Deze
bijeenkomst organiseren wij samen met het gemeenschapsfonds Oranje Ferbynt.
Namens het college van burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel

RIJVAARDIGHEIDSBIJSCHOLING BIJ
DORPSHUIS SUMAR
Dorpshuis ‘De Kamp’ in Sumar organiseert een
rijvaardigheidsbijscholing samen met de SBV (Stichting
Bevordering Verkeerseducatie). De bijscholing is voor
iedereen die graag op de hoogte wil zijn van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van rijden en verkeer.
De rijvaardigheidstraining wordt gehouden op zaterdag
27 januari van 09.00 tot 12.00 uur bij het dorpshuis op de
Knilles Wytseswei 15 in Sumar.
Deze rijvaardigheidstraining bestaat uit drie onderdelen
van ieder een uur, te weten:
• Theorie opfrissen (PowerPointpresentatie)
• Rijden in eigen auto met rijinstructeur (adviesrit voor
tips etc.)
• Workshop Zintuigen in het verkeer

Wat kan ik verwachten?

Een presentatie van onze
burgemeester Jeroen Gebben. De
muziek wordt verzorgd door de
band Blinder.

Elk�r ontmoeten

Verder is er volop gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Daarnaast
zorgen wij voor een hapje en een
drankje.

W�r is het?

Maandag 22 januari 2018 van
19.30 tot 22.00 uur in Glinstra State
(Schoolstraat 83 in Burgum).

Wilt u meedoen? Geef u uiterlijk 17 januari op door
te bellen naar 0512-544610 of stuur een e-mail naar
tessa@stichtingsbv.nl. U kunt zich ook opgeven bij het
dorpshuis via 0511-461600.

www.t-diel.nl/ingoedbegjin
gemeente@t-diel.nl
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gemeenteTytsjerksteradiel

De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als
een bijspijkercursus. Er zitten geen gevolgen voor uw
rijbewijs aan vast. Het is mogelijk om mee te doen in uw
eigen auto, maar rijden in een lesauto is ook mogelijk.
Deelname is kosteloos.

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl
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1. ONTTREKKING AAN OPENBAARHEID WEGEN IN EASTERMAR
Na realisatie van de Nije Yndustrywei is besloten om op bedrijventerrein Skûlenboarch in Eastermar een aantal
wegvakken aan de openbaarheid te onttrekken.
Het gaat om:
• De Mounekamp tussen de afslagen Nije Yndustrywei (460 meter);
• De onverharde weg Mounekamp tussen de verharde weg Mounekamp en Nije Yndustrywei (90 meter);
• De Industrieweg voorbij de ingang van Wadro (195 meter).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen.
Bezwaar indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u bezwaar indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel,
Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail gemeente@t-diel.nl of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).
Voorlopige voorziening
Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift verandert ons besluit niet. Heeft u een dwingende reden (spoedeisend
belang) waarom u de beslissing meteen ongedaan wilt maken? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen.
Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht Rechtbank Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie www.rechtspraak.nl).
U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift indient.

2. ONTWERP WIJZIGINGSPLAN I.C.
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
2013, DE BROEK 1 TE GARYP
(WIJZIGEN BESTEMMING)
MET IMRO CODE
NL.IMRO.0737.00BPVIWP21-OW01
3. O
 NTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘OENTSJERK, RENGERSWEG
AANBRENGEN BOUWVLAK
TEN NOORDEN VAN HET PAND
RENGERSWEG 2’ MET IMRO CODE
NL.IMRO.0737.11BPIV-OW01
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze
indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan
Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, Postbus 3,
9250 AA Burgum), via e-mail gemeente@t-diel.nl. of
mondeling (balie Bouwen en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 18 januari
2018 voor een periode van 6 weken ter inzage
bij de balie Bouwen en Wenjen en is te vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het plan
genoemde IMRO-code).

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR
CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 18 JANUARI 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 morgen,
donderdag 18 januari 2018, van 13.00 tot 13.30 uur een
inloopspreekuur in de publiekshal van het gemeentehuis
in Burgum. U bent hiervan 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.

INLOOPBIJEENKOMST 25 JANUARI
VOORLOPIG ONTWERP KANSEN IN KERNEN STATIONSKWARTIER HURDEGARYP
Gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân nodigen de inwoners van Hurdegaryp van harte uit voor een
inloopbijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen Stationskwartier Hurdegaryp:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

donderdag 25 januari 2018
vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur
Energie(k)loket - Fuormanderij 3 te 9254 GS Hurdegaryp

Er gebeurt veel in de infrastructuur in en om Hurdegaryp. De uitvoering van Kansen in Kernen Hurdegaryp (herinrichting
van de Rijksstraatweg) is in volle gang en het resultaat wordt steeds beter zichtbaar. Daarna volgt de bouw van de
spoortunnel en de aanleg van de rotonde bij de nieuwe rondweg/De Centrale As. Dan rest nog de herinrichting van de
kruising Rijksstraatweg-Westeromwei en de directe omgeving van het station: KIK Hurdegaryp Stationskwartier. Hiervoor
is een Voorlopige Ontwerp gemaakt dat op 25 januari aan het dorp wordt gepresenteerd.
Tijdens de inloopbijeenkomst is er alle gelegenheid om het ontwerp voor het Stationskwartier te bekijken, opmerkingen
te maken en vragen te stellen. Ook wordt informatiegegeven over de overige infrastructurele projecten in Hurdegaryp.
Actuele informatie is te vinden op www.facebook.com/wurkenhurdegaryp/

OFSKIE GRIFFIER FAN
TYTSJERKSTERADIEL
Us riedsgriffier, Sytze Dijkstra, hat in nije útdaging fûn.
Hy wurdt griffier fan Dongerageel en kertiermakker fan
de nije gemeente Noardeast-Fryslân.
Wy biede him in ôfskiedsbyienkomst oan op freed
26 jannewaris 2018 yn it gemeentehûs yn Burgum.
Tiid: 16.00-17.30 oere.
Fan herte útnûge en wolkom.
Ut namme fan de ried fan Tytsjerksteradiel,
Jeroen Gebben, foarsitter/boargemaster
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