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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Aldtsjerk, de Klinze, Van Sminiaweg 36, Living History
Camp de Klinze, 10.00-16.00 u., 3 t/m 6 mei 2018.
Op 5 mei 2018 livemuziek, 16.00-24.00 u.;
- Burgum, voetbalkantine BCV ‘de Foarset’, Burg.
Both. Lohmanlaan 40c, jaarlijkse ‘Fryske dei’ met
voetbalwedstrijd en livemuziek, 18.00-23.30 u.,
28 april 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. 16.00-22.00 u. Tijdens het feest wordt de E.M.
Beimastrjitte tijdelijk afgesloten voor verkeer;
- Garyp, Greate Buorren 15a, sportvelden, feestweek
VenV’68 i.v.m. 50 jarig jubileum. Di. aftrap 18.00 u.,
wo. school-voetbal “clinic” en quizavond 13.00-24.00 u.,
do. spreker Henk de Jong 19.00-24.00 u., vr. wedstrijd
VenV68 oud sc Heerenveen met DJ na afloop in
feesttent, 18.00-01.00 u., za. voetbalclinic junioren/

senioren met reünie wedstrijd, slotfeest met DJ en
livemuziek in feesttent, 08.00-02.00 u., 29 mei t/m
2 juni 2018;
- Sumar, Joute van der Meerweg 2a, voetbalvelden
en kantine, jubileum/familiedag VV Suameer met
spelletjes, springkussens, barbecue en livemuziek,
09.00-24.00 u., 15 september 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Noardburgum, Rijksstraatweg 28, Vitens
Watermakersdag met rondleidingen over het terrein en
door de gebouwen, 10.00-16.00 u., 14 april 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
- Ryptsjerk, de Vertakking, Binnendijk 73, Landelijke en
Brocante Túnfair, 10.30-17.00 u., 2 juni 2018;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2, muziek
na voetbalwedstrijd, 17.00-02.00 u., dorpshuis open tot
03.00 u., 7 april 2018

BEKINDMAKKINGS

Plannen
Het op 3 april 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan voor de Langelaan 6 - 8 voorziet in een
bestemmingsplanwijziging van een bedrijfsbestemming
in een woonbestemming en is te vinden op de site
www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPIVWP22-vg01)

ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent
het ontwerp wijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest tijdig hun zienswijzen
omtrent het ontwerp 7 wijzigingsplan kenbaar te
maken;

Het op 3 april 2018 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan
Polderdyk 8 te Sumar 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.0737.00BPIVWP24-vg01). Door de gewijzigde
vaststelling is de bestemming Wonen – A7 (vrijstaande
woningen boerderijtypen) gewijzigd in de bestemming
Wonen – A1 (vrijstaande woningen).

Beroep kan worden ingesteld 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 5 april 208 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).

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “SUMAR 2018”
Voor het dorpsgebied van Sumar wordt een nieuw
bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerp
bestemmingsplan voorziet in de woningbouw van 8
woningen aan de zuidkant van De Finne.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 29-3-2018 6 weken
ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is te

gemeente@t-diel.nl

140511

RIED
12 APRIL 2018
Aginda
- Utfieringsprogramma yntegrale feiligens 2018
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
- Startnotysjes bestimmingsplannen ‘Gytsjerk – Mûnein
2019’, ‘Eastermar – It Heechsân 2019’ en ‘Oentsjerk,
bedrijventerrein Sanjesfjild’
- Beneamen leden yn riedskommisjes
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.

VASTGESTELDE WIJZIGINGSPLANNEN
LANGELAAN 6 – 8 TE BURGUM EN POLDERDIJK 8 TE SUMAR

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging
kan tegen het besluit van het college beroep worden

3481329	Burgum, Mr. W. M. Oppedijk v Veenweg
3, gebruik deel van het pand t.b.v.
kledingherstel en kledingverhuur /
webwinkel / atelier
3499197	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 2 A, bouwen
bedrijfsloods en vlaggenmast
3380577	Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 2 B,
verbouw bedrijfspand
3538037	Gytsjerk ,Van Meijersstrjitte 27 en 29,
aanleggen uitrit
3500121	Hurdegaryp, Kobbeflecht 2, aanleggen
oprit
3485115	Noardburgum, Zevenhuisterweg 74 A,
deels verbouw winkel tbv wonen
3548211 	Tytsjerk, Reidfjild 95, plaatsen
zonnepanelen

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).

vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.02BPIV-vo01)

Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Inspraakreactie indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie 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).

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.
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Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum
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MILITAIRE OEFENING
Van 9 tot en met 13 april wordt een militaire oefening
gehouden in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen
en de kop van Overijssel. Militairen uit Wezep zitten bij de
Verbindingsdienst. Deze eenheid houdt in de genoemde
periode een verbindingsoefening. De hieronder
genoemde activiteiten zullen o.a. plaatsvinden:
• De eenheid gaat op meerdere locaties in het genoemde
gebied verbindingsposten inrichten
• Door het uitzenden van radio berichten en het uitpeilen
van de radiosignalen, gaan zij elkaars positie bepalen
• De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik
gemaakt van munitie of oefenmunitie
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade
door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder
vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals:
Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort
schade etc. melden aan:

KANS MAKEN OP EEN DUURZAAM HUIS?
Iedere week kans maken op mooie prijzen die uw huis
duurzamer maken? En bovendien kans maken op de
hoofdprijs? Doe dan mee aan de Energie Make-Over.
Vanaf 9 april start de Friese Milieu Federatie met de
tien weken durende wedstrijd. Elke week geven zij
prijzen weg die helpen om huizen in heel Fryslân te
verduurzamen, misschien wel die van u!
De wekelijkse opdrachten zijn geschikt voor alle
Friezen, dus veel kennis van duurzaamheid is niet nodig.
De opdrachten gaan allemaal over de verduurzaming van
uw huis. Elke week maak je kans op een weekprijs.
Wie alle weken mee doet en de meeste punten weet te
verzamelen, ontvangt aan het eind van de wedstrijd de
hoofdprijs. Welke prijzen er precies worden weggeven is
op dit moment nog een verrassing, maar u kunt in ieder

geval kans maken op ledverlichting, isolatiemateriaal en
groene stroom.
Meedoen?
Wilt u ook meedoen? Geef u dan nu alvast vrijblijvend op.
Dan blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes en ontvangt
u al het nieuws als eerste. Opgeven kan via:
make.over@friesemilieufederatie.nl. Vermeld bij de
aanmelding in ieder geval uw naam, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer
Meer informatie
Lees voor meer informatie het regelement op
www.friesemilieufederatie.nl/makeover.
Voor meer informatie over de Energie Make-Over kunt
u contact opnemen met Johan Dirk van der Schaaf via
06 22 83 81 61 of make.over@friesemilieufederatie.nl.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

KULTUERPRIIS VAN DE
GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL
Tytsjerksteradiel stimuleert de cultuur en betrekt daarbij
de burgers. In 2018 kent de gemeente voor de 11e maal
de ‘Kultuerpriis’ toe. Deze prijs is een waardering voor
een persoon of groep voor een uitzonderlijke prestatie
of inspanning op cultureel gebied. Dat kan zijn op het
gebied van beeldende kunst, podiumkunst, literatuur
of Friese taal en cultuur. Een persoon of groep kan
slechts eenmalig de prijs ontvangen. De ‘Kultuerpriis’
bestaat uit een cheque van € 950. Hij wordt uitgereikt in
het gemeentehuis tijdens een feestelijke receptie.
Iedereen die de cultuur een warm hart toedraagt kan
een persoon of groep nomineren. Weet u iemand
of een groep die deze prijs verdient? Vraag dan een
aanmeldingsformulier aan op het gemeentehuis bij
Daniël Bakker, tel 0511-460752 of dbakker@t-diel.
nl . Alleen volledig ingevulde formulieren worden in
behandeling genomen. De jury van de ‘Kultuerpriis’
kan ook zelf nomineren.
Formulieren kunnen opgestuurd worden naar
gemeente@t-diel.nl of Postbus 3, 92500 AA te Burgum
t.a.v. D. Bakker. De aanmelding moet bij de gemeente
binnen zijn uiterlijk maandag 23 april 2018.

Activiteiten Culturele Hoofdstad
in Tytsjerksteradiel
Slach om 'e mar

Zaterdag 14 april vindt de 25ste editie van de Slach om e' mar plaats. Dit
is een hardloopwedstrijd met verschillende afstanden. De start is in het
centrum van Burgum. Meer informatie: www.slachomemar.nl.

STUDEREN, MAAR NIET GENOEG
FINANCIËLE MIDDELEN?

Kontact 11: 'De kunst van verbinden'

Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!

Zaterdag 21 april is de tentoonstelling te bekijken in De Vertakking in
Ryptsjerk. De tentoonstelling laat werk zien van 20 vilters gecombineerd
met het werk van 20 Friese kunstenaars en designers. Meer informatie:
www.devertakking.nl/evenementen/agenda.

Stichting Rauwerda-Westra Fonds
Studiejaar 2018-2019
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) en ben je jonger dan 27 jaar?
Maar heb je niet genoeg financiële middelen? Dan kom
jij wellicht hiervoor in aanmerking.

Brug, Brêge, Bridge

Van april tot en met september kun je onder de beweegbare bruggen
van Aldsjerk, Eastermar en Sumar foto's of gedichten bewonderen. Meer
informatie: www.friesemilieufederatie.nl.

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. Wees er snel bij, want je aanvraag
moet voor 1 mei binnen zijn.

Bekijk alle activiteiten op www.2018.nl
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