T-diel(t) mei
EVENEMINTEN

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, Glinstra State, Schoolstraat 83, feest nieuwe
studio RTV Kanaal 30 Lokale Omrop met hijsen vlag,
open huis nieuwe studio en tuinfair met livemuziek,
09.45-17.00 u., 28 april 2018;
- Burgum, horecagelegenheden in centrum: Kota Radja,
Roodhert, Taperij, Reti, De Pleats, Glinstra State, ’t
Luifeltje, Kofje & Mear en Dönner Home, Swingnacht
Burgum. Muziekfestival waarbij ’s avonds livemuziek te
horen is in/bij verschillende horecagelegenheden in het
centrum, 19.30-01.30 u., 16 juni 2018;
- Earnewâld, Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde
Feanen, Koaidyk 8a, Open dag en ANWB Lenterondjes
met vaar- en wandelexcursies, outdoor activiteiten,
kraampjes en demonstraties, 10.00-16.00 u., 27 mei
2018;
- Earnewâld, recreatie strand aan de Koaidyk, multisportdag scholieren, 09.30-16.30 u., 6 september 2018;
- Sumar, Joute van der Meerweg, schietterrein, WBE
(wildbeheereenheid) Friesland kampioenschap
kleiduif¬schieten, 10.00-18.00 u., 28 juli 2018;
- Sumar, Joute v.d. Meerweg, schietterrein, Open
Kampioenschap kleiduif¬schieten Tytsjerksteradiel,
13.30-18.00 u., 8 september 2018.

BEKINDMAKKINGS

BESLUITEN

VERLENINGEN

In de afgelopen week is de volgende vergunning/
ontheffing verleend:
- Burgum en omgeving, start/finish Ds. Talmasingel,
prestatie/sponsorloop Slach om ‘e Mar, 09.00-15.00
u., 14 april 2018. Voor de start en finish wordt de Ds.
Talmasingel afgesloten voor verkeer;
- Burgum, kantine TV De Leechkamp, Burg. Bothenius
Lohmanlaan 40, feestavond met DJ, 20.30-02.00 u., 7
april 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;
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
livemuziek, 21.30-01.00 u., dorpshuis open tot 02.00 u.,
24 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;
- Ryptsjerk, dorpshuis de Einekoer, Heermawei 3,
dorpshuis langer open ivm speelavond met muziek,
19.00-02.00 u., 24 maart 2018.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “READTSJERK”
– IMRO CODE NL.IMRO.1891.READTSJERK-0301

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.
Dat kan schriftelijk (gericht aan de gemeenteraad van
Dantumadiel, Postbus 13, 920 AA Kollum) of mondeling
na telefonische afspraak, telefoonnummer 0519-298888
en vragen naar de behandelende ambtenaar.
Om termijnoverschrijding te voorkomen verzoeken wij u
-in geval van een mondelinge zienswijze- uiterlijk

14 dagen voor het einde van de ter inzage termijn een
afspraak te maken.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 22 maart 2018 voor een
periode van zes weken ter inzage in de gemeentehuizen
in Damwâld en Dokkum en is te vinden op www.
ruimtelijkeplannen.nl. (met bij het plan genoemde IMROcode).

OFSKIEDS- EN
YNSTALLAAZJERIED
26 EN 29 MAART 2018
26 maart 2018
Op moandei 26 maart om 19.30 oere, komt de
gemeenteried byinoar yn de publykshal fan it
gemeentehûs yn Burgum. Neist it ûndersyk nei de
betrouwensbrieven fan de nije riedsleden stiet de
gearkomste yn it teken fan it ôfskie fan de leden dy’t net
werom komme yn de ried. Nei ôfrin fan de ried is der in
feestlike ôfskiedsresepsje mei in hapke en in snapke.
Jo binne fan herte wolkom yn it gemeentehûs.
29 maart 2018
Op tongersdei 29 maart, om 16:30 oere, wurdt de nije
ried fan Tytsjerksteradiel ynstallearre. De gearkomste is
yn de riedseal fan it gemeentehûs yn Burgum. Ek foar
dizze jûn wurde jo fan herte útnûge.

VERBRANDEN VAN SNOEIHOUT
TOT 1 APRIL TOEGESTAAN
Personen die een ontheffing hebben voor het
verbranden van snoeihout mogen hier tot 1 april gebruik
van maken. ln het broedseizoen, de periode van 1 april
tot en met 15 juli, mag geen snoeihout worden verbrand.
Na 15 juli mogen de takkenbulten weer worden
verbrand. Hiervan moet dan wel weer een melding
worden gedaan bij de gemeente, dit kan via 140511.
Bij het verbranden van snoeihout moet men rekening
houden met de zorgplicht. Volgens de Flora en Faunawet
moet iedereen ‘voldoende zorg’ in acht nemen voor alle
in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de
beschermde) en hun leefomgeving. Als er na 15 juli nog
broedende vogels of andere dieren in de takkenbult
zitten, dan mag de bult dus niet worden verbrand.

gemeente@t-diel.nl

woansdei 21 maart 2018

140511

Mear ynformaasje
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 714 of
griffie@t-diel.nl.

MAANDAGAVOND 26 MAART
GEMEENTEHUIS OPEN TOT 19.15 UUR
Op maandagavond 26 maart is de afscheidsbijeenkomst
van de gemeenteraad. Hierdoor is de afdeling Burgerzaken
deze avond open tot 19.15 uur, in plaats van 20.00 uur.
Het maken van een afspraak regelt u gemakkelijk via
www.t-diel.n/afspraken of telefoonnummer 14 0511.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3389841	Burgum, Gaestmabuorren 5,
bouwen aanbouw
3501385	Burgum, Pastoriekamp 10 B - 10 L,
bouwen 10 carports
3422697	Earnewald, De Stripe 16, wijzigen
bedrijfspand (gedeeltelijk bewonen)
3453751	Eastermar, Witveensterweg 8, kappen
populier
3457765	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 26,
uitbreiden woning
3488143	Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg
68, kappen diverse bomen
3418055	Mûnein, Jelte Binnesweg 17,
zithoek in tuin
3478235	Noardburgum, Rijksstraatweg 19,
wijzigen voorgevel en vervangen
dakkapel
3523497	Oentsjerk, Van Haersmasingel 1,
gebruik woning voor verzorging en
huisvesting van minderjarige kinderen
3523161	Suwâld, Kerkbuurt 15, wijzigen aanzicht
en vlakverdeling dakkapel

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, vloer- en 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.
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.

www.t-diel.nl

