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EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, kantine TV De Leechkamp, slotfeest
voorjaarscompetitie met barbecue en muziek, 18.0001.00 u., 2 juni 2018;
- Burgum, kantine VV Bergum, familiedag met
mechanische muziek, 16.30-21.30 u., 3 juni 2018;
- Burgum, start Markt, wandeltocht Wereldburgumer 8e
dag naar Leeuwarden, 00.08-13.00 u., 8 juli 2018;
- Earnewâld, start Langesleat, SKS Skûtsjesilen op de
wateren rondom Earnewâld, 14.00-16.00 u., 7 augustus
2018. Gedurende het skûtsjesilen zijn de P. Miedemaweg,
Smidspaed en het fietspad langs de Langesleat
afgesloten voor het verkeer;
- Earnewâld, de Stripe 14, besloten bruiloftsfeest in een
feesttent met livemuziek en DJ, 20.00-02.00 u., muziek tot
01.00 u., 21 september 2018;
- Eastermar, De Komerk en Burgumer Mar, ‘Oud zeilend
hout’ met diverse activiteiten en zeilwedstrijden, 13, 14
en 15 juli 2018;
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, 4 daagse

marathonuitzending met diverse activiteiten,
vinylcpmtetitie, palingroken en diverse live artiesten,
muziek 30 juni van 21.00-01.00 u. en 1 juli van 16.0023.00 u., 28 juni t/m 1 juli 2018;
- Jistrum, kantine VV Jistrum, livemuziek na afloop derby,
16.00-19.30 u., kantine open tot 22.00 u., 19 mei 2018;
- Jistrum, kantine VV Jistrum, afsluiting seizoen met
muziek, 16.00-22.30 u., kantine open tot 23.00 u., 2 juni
2018;
- Oentsjerk, sportcomplex en terrein kaatsvereniging, Van
Haersmasingel 40, Junior Fun met korfbaltoernooien,
livemuziek in een feesttent en overnachtingen in tentjes,
vr. 15.00-02.00 u., za. 08.15-02.00 u., zo. 09.00-12.00 u., 22
t/m 24 juni 2018;
- Ryptsjerk, terrein van de Vertakking, Binnendijk 73,
“Meeting” oldtimer tractor en bosbouw show en
demonstratie kettingzagen, 10.00-17.00 u., 15 september
2018;
- Tytsjerk, dorpshuis Yn ‘e Mande, park Vijversburg en de
kerk aan de Buorren 42, ‘Fertellendeweis’, international
ArtCamp Tytsjerk, eindmanifestatie met internationale en
lokale kunstenaars en live/versterkte muziek, 12.00-21.00
u., 5 augustus 2018.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Aldtsjerk, weiland Zevenhuizen 12, besloten
huwelijksfeest met muziek in een tent,
15.00-01.00 u., 12 mei 2018;
- Burgum, voetbalkantine BCV, Burg. Both. Lohmanlaan
40D, livemuziek na thuiswedstrijd, 16.00-22.00 u., 19 mei
2018;
- Burgum, Poiesz supermarkt, Freerk Bosgraafstraat 1,
straatmuzikant op vrijdagen van 10.00-17.00 u., 27 maart
t/m 31 december 2018;
- Ryptsjerk, voetbalkantine VV Rijperkerk, Binnendijk 53B,
Derby VV Rijperkerk – VC Trynwâlden met na afloop
livemuziek van 16.30-21.30 u., 12 mei 2018;
- Ryptsjerk, Teetún de Hollen, Oosterdijk 16 en Slachtebos,
Slachtedyk 4 en Nieuwlandsweg 5, kunstmarkt, fotoexposities en historische dorpswandeling door Ryptsjerk,
10.00-17.00 u., 26 en 27 mei 2018;
- Sumar, Solcamastraat 24, bruiloftsfeest in een tent met
muziek, 13.00-02.00 u., (vanaf 19.00 u.,), 18 mei 2018;
- Suwâld, Noorderend 3, 25-jarig huwelijksfeest met
livemuziek in een schuur, 20.00- 02.00 u., 16 juni 2018;
- Suwâld, it Pypke, Kerkbuurt 2, familiedag Sport met
barbecue en feest met bandje, 17.00-03.00 u., muziek tot
02.00 u., 19 mei 2018.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3600681	Burgum, De Yp 11, plaatsen aanbouw
t.b.v. een beroep aan huis
3504371	Noardburgum, Kûkhernewei 32,
verbouwen hoofdgebouw met een
nieuwe kap
3587123	Tytsjerk, Buorren 4, bouwen loods

BEKINDMAKKINGS
HAVENREGLEMENT EARNEWÂLD
Het havenreglement is van toepassing op de havens
en de bijbehorende gebouwen en terreinen in het
havengebied van Earnewâld. Het ligt ter inzage bij de
havenmeester en wordt toegestuurd bij aanvang van
de huurovereenkomsten voor een vaste ligplaats. Op
de website www.tytsjerksteradiel.nl/havenearnewald/
tarieven_43417 staan de tarieven voor de haven en het
volledige havenreglement.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ZWEMBAD DE WETTERSTINS
Zwembad De Wetterstins tijdens de pinksterdagen op
zondag 20 mei en maandag 21 mei gesloten.
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DE GLASBAK IS JARIG!
Hiep hiep hoera! De glasbak bestaat morgen 40 jaar! Breng
jij morgen ook je glas naar de dichtstbijzijnde glasbak?
Vies of schoon? Hup de glasbak in!
De glasbak is niet meer weg te denken uit het Nederlandse
straatbeeld. Al het glas dat we in de glasbak gooien, wordt
100% gerecycled. Wij streven er dan ook naar dat al het
verpakkingsglas in de glasbak verdwijnt.
Glasbak jij ook mee? Flessen en potjes, met en zonder
deksel, vies en schoon: alles kan hup, de glasbak in!

RIED 17 MAAIE 2018
Tongersdei 17 maaie 2018 om
19.30 oere, begjint de ried yn de
riedseal fan it gemeentehûs.
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 – 460 714

NIEUWE VERGADERAPP
RAADSVERGADERINGEN
De gemeenteraad maakt sinds kort gebruik van de app
iBabs Pro. U kunt deze app ook gebruiken. Download de
app iBabsPro uit de Appstore of Playstore. U kunt daarna
de app installeren. De inloggegevens zijn:
• Site: Tytsjerksteradiel • E-mailadres: burger
• Wachtwoord: burger
Ook via www.ibabs.eu komt u bij de vergaderstukken van
de raad. De oude vergaderapp RaadDigitaal wordt niet
meer gebruikt.

www.glasintbakkie.nl

KENNISMAKING
NIEUWE GEMEENTERAAD

WIE VERDIENT ER VOLGENS U EEN LINTJE?
Doe uw voordracht voor
de lintjesregen 2019!
Op donderdag 26 april
2018 heeft burgemeester
Jeroen Gebben tijdens de
jaarlijkse ‘lintjesregen’ lintjes
mogen uitreiken. Denkt u ook
iemand te kennen die daarvoor
in aanmerking komt, ga dan de
uitdaging aan een lintje aan te vragen!
Voorwaarden
Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding en aan
welke eisen moet iemand voldoen?

Meer informatie hierover vindt u op onze website
www.t-diel.nl/lintjes2019.
Dien uw aanvraag op tijd in
Dien uw aanvraag vóór 1 juli 2018 in als het gaat om een
onderscheiding tijdens lintjesregen 2019. Gaat het om een
uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u
tenminste zes maanden van tevoren een aanvraag indienen.
Informatie
Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding
voordragen? Neem dan contact op met Alice Atsma,
via telefoonnummer 14 0511 of e-mail a.atsma@
achtkarspelen.nl.

STARTERSAVOND VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS IN NOORDOOST FRYSLÂN
Om succesvol te kunnen ondernemen, is het natuurlijk
belangrijk om goed voorbereid van start te gaan! De
zes gemeenten in Noordoost Fryslân die samenwerken
binnen het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost
organiseren daarom opnieuw een startersavond voor
beginnende ondernemers.
Startersavond
Deze informatieve avond vindt dit voorjaar plaats op
dinsdagavond 29 mei in het gemeentehuis van Kollum
(Van Limburg Stirumweg 18). Vanaf 19.00 uur staan
de deuren open. Het programma begint om 19.30
uur. In het eerste deel van deze bijeenkomst worden
tips gegeven voor het starten van een bedrijf en het
ondernemerschap. Wat komt er allemaal bij kijken
en welke ondernemersvaardigheden zijn nodig?
Daarna vertellen onlangs gestarte ondernemers hoe
zij dit ervaren hebben.
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Startersmarkt
Vervolgens is er een ‘startersmarkt’ waarbij
verschillende personen en instanties specifieke
informatie geven over het starten van een bedrijf.
Hierbij zijn o.a. de Belastingdienst, een bank, het UWV
en de gemeenten aanwezig. Na afloop is er gelegenheid
om onder het genot van een hapje en een drankje met
andere startende collega-ondernemers na te praten.

Aanmelden
Deelname aan de startersavonden is gratis. Startende
ondernemers en andere belangstellenden kunnen zich
voor 25 mei aanmelden op www.dwaande.nl/starters.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Ilona Boekhorst
van de gemeente Achtkarspelen, per e-mail
i.boekhorst@achtkarspelen.nl of telefonisch via 14 0511.
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In het kader van het introductieprogramma voor de
nieuwe raad is er op woensdag 30 mei vanaf 19:30
uur in de publiekshal van het gemeentehuis een
informatiemarkt. Het doel van deze markt is om de nieuwe
gemeenteraad kennis te laten maken met de verschillende
adviesorganisaties in de gemeente.
Is uw organisatie niet uitgenodigd maar wilt u wel graag
meedoen aan deze informatiemarkt? Dan nodigen wij u
van harte uit om u aan te melden! Dit kan bij de Griffie van
de gemeente per e-mail via griffie@t-diel.nl of telefonisch
0511 460714. Wij ontvangen uw aanmelding graag
uiterlijk 23 mei 2018. Er is slechts beperkt ruimte. We gaan
uit van het principe: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’
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.
Openingstijden rond Pinksteren
Het gemeentehuis is gesloten op tweede pinksterdag,
maandag 21 mei
Milieu- en composteerterrein
Op maandag 21 mei is het milieuterrein in Burgum en
het composteerterrein in Sumar gesloten.
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