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woansdei 14 maart 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, doarpshûs Oerein, Van Sminiaweg 68,
dansavond met livemuziek, 20.30-01.00 u., dorpshuis
open tot 02.00 u., 17 maart 2018;
- Burgum, kantine VV Bergum, Burg. Bothenius
Lohmanlaan 40c, livemuziek na afloop wedstrijd
VV Bergum 1-FVC 1, 16.00-21.00 u., 1 april 2018;
- Earnewâld, vanaf Earnewâldster Wiid door Siidsdjip,
Sânemar, Folkertssleat en Ûlekrite, Princehoftocht voor
Skûtsjes, 12.30-15.30 u., 27 april 2018;
- Ryptsjerk, de Vertakking, Binnendijk 73, Landelijke en
Brocante Túnfair, 10.30-17.00 u., 2 juni 2018;
- Ryptsjerk, de Vertakking, Binnendijk 73, Handwerk& Hobbyfair, 10.00-17.00 u., 8 september 2018;

- Sumar, kantine VV Suameer, Joute van der Meerweg 2,
Afsluiting seizoen met na de wedstrijd een barbecue en
livemuziek, 18.00-24.00 u., 26 mei 2018;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
versterkte muziek (DJ), 21.00-02.00 u., dorpshuis open
tot 03.00 u., 24 maart 2018;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, muziek
na voetbalwedstrijd, 17.00-02.00 u., dorpshuis open tot
03.00 u., 7 april 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week is de volgende vergunning/
ontheffing verleend:
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de J.H. Riemersmastrjitte,
Lente tentfeest met livemuziek, 22.00-02.00 u.,
24 maart 2018.

BEKINDMAKKINGS
ONTWERP WIJZIGINGSPLANNEN DE MEREN 17 TE JISTRUM EN
IELKE BOONSTRALOANE 17 TE GARYP
Plannen
Het ontwerp-wijzigingsplan voor De Meren 17 te Jistrum
voorziet in een vergroting van het bouwvlak en is te
vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPIVWP23-ow01)

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 15 maart 2018 tot en met
25 april 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen
en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij het
plan genoemde IMRO-code)

Het ontwerp-wijzigingsplan Ielke Boonstraloane
17 te Garyp 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.0737.00BPIVWP25-ow01).

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).

A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3485253	Burgum, Elingsloane 5, kappen boom
3494801	Burgum, Gaestmabuorren 2, kappen boom
3442769	Burgum, Kloosterlaan 6, kappen 3 bomen
3499513	Burgum, De Koetsjekraal 3, kappen boom
3500635	Burgum, ter hoogte van Schoolstraat 100,
kappen 4 essen
3418187	Eastermar, Bosweg 1, aanleggen
koeienoversteekplaats
3463955	Eastermar, ‘t Hôf 15, plaatsen dakkapel
3514333	Garyp, Greate Buorren 67, kappen
3 bomen
3443355	Garyp, Ielke Boonstraloane 4 A, plaatsen
zonnepanelen
3451949	Hurdegaryp, nabij Langedyk, (kadastraal
Hardegarijp H, 731) uitvoeren
kavelwerkzaamheden
3154915	Hurdegaryp, t.h.v. Rijksstraatweg 165,
(Hardegarijp H, 1682), uitvoeren diverse
kavelwerkzaamheden
3458909	Jistrum, Tillepaed 7, bouwen garage met
carport
3510869	Noardburgum, Woudweg 18, kappen
meerstammige els
3501055	Tytsjerk, Reidfjild 15, kappen 2 bomen
3478521	Wyns, Wyns 45, bouwen hok
B. Maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer
2018-0301	Eastermar, Seadwei 1, het lozen van
bedrijfsafvalwater zonder tussenkomst
van een vetafscheider/slibvangput

WIJZIGINGSPLAN I.C. BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, DE BROEK 1 TE GARYP
(WIJZIGING BESTEMMING), VASTGESTELD OP 7 MAART 2018
MET IMRO CODE 00BPVIWP21-VG01
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de Voorzitter van
dezelfde afdeling kan tegelijkertijd een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Dan treedt

het plan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 15 maart 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)

HONDEN- EN PAARDENPOEP IN STRUIKEN VINDT NIEMAND TERUG
In periodes van mooi weer komen er wekelijks klachten
binnen bij de gemeente over honden- en paardenpoep.
Mensen vinden het vies als het op plaatsen ligt waar (al
dan niet door kinderen) wordt gelopen. Aan de andere
kant, de gemeente is een plattelandsgemeente met
volop ruimte. In struiken van dertig centimeter of hoger,
heeft niemand er last van.
Schepje bij de hand
Steeds meer hondeneigenaren nemen een schepje
mee als ze hun hond uitlaten en hebben zakjes bij zich
waarmee ze de uitwerpselen van hun viervoeter kunnen
opruimen. Ook paardenpoep kan worden opgeruimd.
Misschien niet meteen - bijvoorbeeld als je alleen op pad
bent met je paard – maar dan toch zeker later.
Paardenpoep op wegen of fietspaden veroorzaakt
evenveel overlast als hondenpoep op wandelpaden
en speelveldjes. Verplaats daarom de poep naar een
plek waar niemand het terugvindt: lage struiken of
slootwallen.

gemeente@t-diel.nl

140511

Regels in de Algemene Plaatselijke Verordening over
Verontreiniging door honden, paarden en pony’s:
1.	De eigenaar of houder van een hond is verplicht
ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond in
de openbare ruimte meteen worden opgeruimd.
2.	Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond:
a.	die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of
b.	die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt
tot geleidehond of sociale hulphond.
3.	Het college van burgemeester en wethouders is
bevoegd bepaalde plaatsen aan te wijzen waar de in
lid 1 gestelde verplichting niet van toepassing is.
4.	De eigenaar, houder of berijder van een paard of
pony is verplicht ervoor te zorgen dat in de openbare
ruimte, voor zover gelegen binnen de bebouwde
kommen van de gemeente Tytsjerksteradiel, de
uitwerpselen van het paard of de pony worden
opgeruimd.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

GRATIS COMPOST VOOR INWONERS
TYTSJERKSTERADIEL
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.
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.
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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.

LAATSTE KANS OP 10% KORTING VOOR ISOLATIEMAATREGELEN
Wilt u gebruik maken van 10% korting voor het toepassen
van isolerend glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloeren bodemisolatie? Dan moet u snel zijn. De kortingsactie
van de gemeenten in Noordoost Fryslân en het Duurzaam
Bouwloket is geldig tot en met 31 maart. Ga naar www.
duurzaambouwloket.nl/isolatieactie voor meer informatie
over de actievoorwaarden en het aanvragen van een
vrijblijvende offerte.

gemeente@t-diel.nl

140511

Als u een offerteaanvraag doet via het gemeentelijk
Duurzaam Bouwloket ontvangt u niet alleen een korting,
maar bent u er ook zeker van dat de maatregelen worden
uitgevoerd door betrouwbare bedrijven.
Duurzaam Bouwloket werkt samen met gecertificeerde
bedrijven die garantie geven op de dienst die zij leveren.
Zo bent u er altijd zeker van de isolatiemaatregelen juist
worden toegepast.

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

