T-diel(t) mei
EVENEMINTEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- 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, Burgumer Mars naar Leeuwarden,
6 t/m 8 juli 2018;
- Burgum, centrum, Burgum Beach met o.a. beach-tennis,
10.00-18.00 u., 25 augustus t/m 1 september 2018;
- Burgum, centrum, Mearkesfestival, 10.00-18.00 u.,
12 en 13 oktober 2018;
- Burgum, vanaf de Loswal aan de Burgumerdaam door
het winkelcentrum, intocht Sinterklaas, 13.15-17.00 u.,
17 november 2018;
- Eastermar, sporthal de Burgerkamp, ’t Hof 88, feest
met livemuziek in sporthal, 20.00-02.00 u.,
29 december 2018;
- Eastermar, sporthal de Burgerkamp, ’t Hof 88, oud en
nieuwfeest met livemuziek in sporthal en afsteken
vuurwerk, 22.00-05.00 u., 31 december 2018;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek, kermis, optocht
feestwagens, Gytsjerk Proeft, spelletjes en matinee etc,
do. 15.00-23.30 u., vr. 09.00-02.00 u., za. 09.00-02.00 u.,
12 t/m 14 juli 2018;
- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub,
Westersingel 2a, fietscrosswedstrijd met mechanische
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muziek, 10.00-19.00 u., 16 juni 2018;

AANVRAGEN

- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub,
Westersingel 2a, fietscrosswedstrijd met mechanische
muziek, 10.00-19.00 u., 13 oktober 2018;
- Ryptsjerk, terrein van de Vertakking, Binnendijk
73, Kerstsprokkelfair met livemuziek, expositie van
verschillende soorten kunst, demonstreren van oude
ambachten en bloemschik demonstratie, 11.0018.00/21.00 u., 22 t/m 25 november 2018. Tijdens de
kerstsprokkelfair geldt een éénrichtingsverkeer op de
Binnendijk. De rijdrichting is vanaf de kant van Gytsjerk.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Earnewâld, vanaf Earnewâldster Wiid door Siidsdjip,
Sânemar, Folkertssleat en Ûlekrite, Princehoftocht voor
Skûtsjes, 12.30-15.30 u., 27 april 2018;
- Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, dorpsfeest in een
feesttent met livemuziek en diverse activiteiten, do.
19.00-01.00 u. (Loop door Earnewâld) vr. 08.30-01.00
u., za. 09.00-02.00 u., zo. 09.30-19.00 u., 24 t/m 27 mei
2018. Gedurende de Loop door Earnewâld wordt het
dorp afgesloten voor verkeer;
- Garyp, parkeerterrein bij de voetbalvelden aan de
Brandsmaloane, voorjaarskermis, 14.30-22.00 u.,
4 t/m 7 april 2018;
- Hurdegaryp, terrein tussen Neef en de Hofkerk aan de
Rijksstraatweg, voorjaarskermis, 14.30-22.00 u.,
11 t/m 14 april 2018.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING TERGRACHT 7, WYNS

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan met Imro – code
NL.IMRO.0737.00BPXI-ow01 voorziet in een
bestemmingsplanwijziging van een woonbestemming in
de bestemming woongebouw.
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft
betrekking op de bouw van een woongebouw met 4
appartementen.
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1
van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

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
Bovengenoemd plan en ontwerp omgevingsvergunning
liggen vanaf 29 maart 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)

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.

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

140511

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.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
3542153	Hurdegaryp, Preesterlânswei 5, kappen
boom
3526081	Sumar, Dr. Prinsweg 51, kappen
eikenboom
2933751	Suwâld, De Warren 5, nieuwbouw
pluimveestal
3529939	Suwâld, Zuiderend 12, vergroten woning
			
B. Verlengen beslistermijn
3429337	Noardburgum, Veldmansweg naast nr. 47,
nieuwbouw woning

HORECA
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende Drank- en
Horecawet vergunning aangevraagd:
- Burgum, Markt 69, Mitra Slijterij ‘t Span.

RIED TONGERSDEI
12 APRIL 2018
De konsept-aginda foar de
gearkomste stiet hjirûnder.
De definitive aginda komt yn Actief
fan nije wike.
Konsept-aginda
- Sporthal Westermar Burgum (ûnder foarbehâld)
- Utfieringsprogramma yntegrale feiligens 2018
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
- Startnotities bestemmingsplannen
‘Gytsjerk – Mûnein 2019’, ‘Eastermar – It Heechsân 2019’
en ‘Oentsjerk, bedrijventerrein Sanjesfjild’.
- Fêststellen bestimmingsplan Hurdegaryp,
Rijksstraatweg 12A
- Beneamen leden yn riedskommisjes
Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 714, of
sjoch op raad.t-diel.nl.

NIET MEER IN DE RIJ IN HET
GEMEENTEHUIS IN BURGUM

VERBRANDEN VAN SNOEIHOUT
TOT 1 APRIL TOEGESTAAN

woansdei 28 maart 2018

06 21 15 48 97

Openingstijden rond Pasen
Het gemeentehuis is gesloten op Goede vrijdag 30 maart
en Paasmaandag 2 april.
Milieu- en composteerterrein
Op maandag 2 april (Tweede Paasdag) is het milieuterrein in Burgum en het composteerterrein in Sumar
gesloten.
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

