T-diel(t) mei

woansdei 20 juny 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Bartlehiem, tuin Bartlehiem 17, bruiloft met livemuziek,
19.00-02.00 u., 18 augustus 2018;
- Burgum, de Markt, beachvolleybal en tennis
met muziek, 08.00-23.00 u., 17 en 18 augustus
2018. Gedurende de activiteit ligt er zand op het
parkeerterrein;
- Noardburgum, Protestantse Kerk, Rijksstraatweg 15,
tuinfeest en afscheidsdienst i.v.m. aftreden dominee, 30
juni en 1 juli 2018. Za 17.00-21.00 u., zo. vanaf 14.00 u.
- Burgum, TV de Leechkamp, Burg. Both. Lohmanlaan 40,
slotdag bedrijventoernooi met barbecue en akoestische
livemuziek, 18.30-02.00 u., 14 juli 2018;
- Oentsjerk, OBS de Opstap, Heemstrasingel 45, slotfeest
op het schoolplein met mechanische muziek, 17.3022.30 u., 19 juli 2018

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, fierljepterrein Burgumerdaam,
fierlepwedstrijden, 19, 20 en 22 juni 19.00-23.00 u., 14
juli 14.30-23.00 u., 1, 5 en 17 aug. 18.30-23.00 u., 1 sept.
14.00-23.00 u., 3 sept. 21.00-23.00 u.;
- Eastermar, Snakkerbuorren, De Komerk, ijsbaanterrein,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek, kermis, diverse
activiteiten, braderie en veemarkt, 28 t/m 30 juni 2018.
Do. 17.00-01.30 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 05.30-02.00 u,;
- Hurdegaryp, Sportcomplex De Warren, Jintewarren
6, Familiedag VV Hardegarijp met baggerfunloop,
voetbaltoernooi, barbecue en livemuziek, 11.00-23.00
u., livemuziek 17.00-21.00 u., 16 juni 2018;

BEKINDMAKKINGS

- Jistrum, in het dorp, It paad fan de Wûnderdokter,
theatrale wandeling over het leven van Joost Wiersma,
10.00-24.00 u., 23 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. 09.0012.00 u., 22 t/m 24 juni 2018;
- Ryptsjerk, dorpshuis de Einekoer, Heermawei 3 en
terrein ernaast, dorpsfeest met diverse activiteiten,
kermis en livemuziek in een feesttent, ma. 18.30-24.00
u., di. 18.00-00.30 u., wo. 19.00-21.00 u., do. 14.00-01.00
u., vr. 09.30-02.30 u., za. 10.30-19.30 u. en zo. 09.15-12.00
u., 11 t/m 17 juni 2018;
- Ryptsjerk, dorpshuis Einekoer, Heermawei 3, dorpshuis
langer open i.v.m. dorpsfeest, do. 19.00-01.30 u., vr.
19.00-03.30 u., 14 en 15 juni 2018;
- Sumar, nabij Café de Inloop, Greate Buorren 12,
beachvolleybal, 08.00-19.00 u., 7 juli 2018. Gedurende
de activiteit wordt de Greate Buorren vanaf kruising
Achterwei tot kruising Koekoekswei afgesloten voor
verkeer;
- Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, bruiloft
in een feesttent met livemuziek, 20.30-00.30 u., 28
september 2018;
- Burgum, kantine BCV, Burg. B. Lohmanlaan 40d,
feestavond afsluiting seizoen, 20.00-01.00 u., 29 juni
2018;
- Eastermar, rijterrein van de Marruters en omgeving
Heechsân en Eastermar. Start/finish Lange Geestlaan,
paardenspektakel, 08.30-22.00 u., 8 september 2018.
Recreatiepuzzelrit van 20 km met hindernissen voor
aanspanningen en onder het zadel op diverse locaties
met muziek op het terrein van de Marruters;
- Gytsjerk, Ichthusschool, Simke Kloostermanstraat 44,
Ichthus got talent op het schoolplein met barbecue en
talentenjacht, 17.00-21.00 u., 18 juli 2018.

Stuknummer: S2018-17386

Berichtgeving
De gemeente heeft de belanghebbenden en/of
rechthebbenden volgens artikel 2 lid 2, 3 en 4 van de
Belemmeringenwet Privaatrecht per aangetekende brief
op de hoogte gebracht van de ter inzagelegging en het
tijdstip en locatie van de openbare hoorzitting.

In de afgelopen week is de volgende Drank- en
Horecawet vergunning verleend:
- Eastermar, E.M. Beimastrjitte 8, Hotel Meerzigt.

Voor de agenda en overige informatie verwijzen wij u
naar de website van onze gemeente.

140511

Openbare hoorzitting
Op donderdag 5 juli 2018 vindt van 13:00 uur een
openbare hoorzitting plaats in het gemeentehuis van
Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum.

VERLENINGEN

op:
6 juli 2018
om:
ca. 14.00 uur
plaats:	kantoor Caparis NV,
Orionweg 2, Leeuwarden

gemeente@t-diel.nl

Stukken ter inzage
Het dossier tot oplegging van een gedoogplicht met
bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag
20 juni 2018 gedurende twee weken ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis te Burgum.

HORECA

BEKENDMAKING VAN DE
OPENBARE VERGADERING VAN
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
SOCIALE WERKVOORZIENING
‘FRYSLÂN’

In de afgelopen week zijn de volgende
Exploitatievergunningen openbare inrichting verleend:
- Eastermar, E.M. Beimastrjitte 8, Hotel Meerzigt;
- Burgum, Lauermanstraat 16 B, ontmoetingsruimte
Sportcomplex Wetterstins;
- Burgum, Markt 42, koffie/theeschenkerij Wurksjop.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3693923	Burgum, De Hagedoarn 20, kappen berk
3684539	Eastermar, It Heechsân 24,
verplaatsen inrit
3705001	Garyp, De Broek 1, splitsen woning in
twee woningen
3335415	Gytsjerk, Canterlandseweg 1, bouw
carport (legalisatie)
3705571	Hurdegaryp, Rijksstraatweg achter nr. 12,
kappen bomen
3679141	Noardburgum, De Zwette 42,
kappen boom
3605883	Ryptsjerk, Reidikker 15,
uitbreiden bovenverdieping
3696715	Tytsjerk, Lytsegeast naast nr. 18,
aanleggen nieuwe uitrit

RIED 21 JUNY 2018
Tongersdei 21 juny 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 – 460 508.

RIED 5 JULY 2018
Tongersdei 5 july 2018, fan 10.00 oere ôf, behannelet de
gemeenteried de Kadernota 2019-2022 en de Jierrekken
2017 fan de gemeente. Yn Actief fan nije wike folget
mear ynformassje oer dizze riedsgearkomste.

NIEUWE VERGADERAPP
RAADSVERGADERINGEN.

HOORZITTING OVER VERZOEK LIANDER N.V.
INZAKE TOEPASSING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Opleggen gedoogplicht
De burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel
maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2
lid 1 en 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
bekend medewerking te verlenen aan het verzoek
van Liander N.V. tot het ter inzage leggen van
het dossier tot oplegging van een gedoogplicht
volgens de Belemmeringenwet Privaatrecht aan
rechthebbenden van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Oostermeer, sectie K, nummer 1584
voor de aanleg en instandhouding van meerdere
laagspanningsverbindingen (0.4 kV) met verder
toebehoren op twee verschillende locaties in één en
hetzelfde perceel gelegen nabij de Solcamastraat te
Sumar, ten behoeve van aansluitingen van meerdere
nabij gelegen recreatiewoningen op het elektriciteitsnet
van Liander.

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

06 21 15 48 97

De gemeenteraad maakt 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.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR
CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 21 JUNI
De cliëntenraad Werk en Inkomen behartigt de belangen
van inwoners van Tytsjerksteradiel die van een minimum
inkomen moeten leven. De raad heeft hiervoor een
adviserende rol aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente. Het college neemt
uiteindelijk de besluiten.
Donderdag 21 juni is er weer een inloopspreekuur van
13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal van het gemeente
huis in Burgum. U bent van harte welkom met vragen of
opmerking met betrekking tot werk en inkomen.
De cliëntenraad is ook telefonisch te bereiken. Het
telefoonnummer is: 06-10841122. Wilt u meer informatie
over wat de cliëntenraad doet? Kijk dan op de website:
www.crwwbtdiel.nl.

www.t-diel.nl
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HELPT U MEE MET HET OPSPOREN
VAN ZIEKE IEPEN?
Maandag 18 juni start Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF)
met de jaarlijkse controle van iepen om zieke iepen op te
sporen. De Iepenwacht zet hiervoor vijf inspecteurs in die
de iepen gaan controleren. Tijdens de inspectieperiode
– medio juni tot en met september - worden de
inspecteurs graag geholpen bij het opsporen van zieke
iepen door de bewoners van Tytsjerksteradiel.
Wanneer iemand een zieke iep heeft, of weet te staan,
kan hij of zij dit melden via het meldingsformulier op de
website. www.iepenwachtfryslan.nl/iepenwacht-fryslan/
melden/
Iepen in Nederland worden bedreigd door iepziekte.
Een dodelijke en besmettelijke ziekte die – als de ziekte
haar gang kan gaan – ervoor kan zorgen dat deze zo
kenmerkende boom niet meer voorkomt in het Hollands
landschap. In Fryslân staan nog veel iepen die stuk voor
stuk het behouden waard zijn. Stichting Iepenwacht
Fryslân maakt zich met succes sterk voor het behoud van
deze karakteristieke boom!
Meer informatie vindt u op www.iepenwachtfryslan.nl

MAAK KENNIS MET TECHNIEK! KOM ZATERDAG 23 JUNI NAAR DE OPEN DAG!
Technetkring Tytsjerksteradiel organiseert op vrijdag
22 juni en zaterdag 23 juni een groot techniekevenement
voor basisschoolleerlingen en inwoners uit de gemeente.
Zij spelen hiermee in op de toenemende vraag aan
technisch geschoold personeel.
Zien, doen en beleven op vrijdag 22 juni
Op vrijdag bezoeken meer dan 200 leerlingen van groep
7 de Energie Centrale van Engie nabij Noardburgum.
Hier ervaren de kinderen op interactieve wijze hoe leuk
techniek kan zijn. Daarnaast gaan ze zelf aan de slag door
het uitvoeren van een leuke opdracht en openen zij met
burgemeester Jeroen Gebben het zonnepark van ENGIE.
De kinderen ontvangen deze dag waardebonnen.
Voor iedere bon krijgen de kinderen stuk gereedschap
waarmee ze een gereedschapskist kunnen vullen. Deze
zijn bij deelnemende bedrijven van de Open Dag op
zaterdag 23 juni in te leveren.

Open dag zaterdag 23 juni
Op zaterdag 23 juni van 10.00 uur tot 14.00 uur
openen vier bedrijven in Garyp en Burgum hun deuren.
De leerlingen en hun ouders, broertjes en zusjes,
maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom om een bedrijfsbezoek te brengen aan de
deelnemende bedrijven.
De deelnemers zijn:
Installatie- en dakbedekkingbedrijf Kobus BV, Timmeren onderhoudsbedrijf De Timmermantsjoender en
Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. Deze bedrijven zijn
gevestigd in Garyp. Daarnaast opent Tiltrans Transport
in Burgum ook haar deuren.
Er worden rondleidingen georganiseerd en kunnen
bezoekers meedoen aan verschillende activiteiten.
Alle niveaus binnen de techniek komen deze dag aan
bod: van VMBO tot en met HBO.

OPROEP AAN ALLE MILITAIRE
VETERANEN TYTSJERKSTERADIEL
In het kader van de Veteranendag 2018 organiseert
burgemeester L. J. Gebben namens het gemeentebestuur
een bijeenkomst op zaterdag 23 juni van 16.00 tot 19.00
uur. Deze ontmoetingsbijeenkomst is voor alle militaire
veteranen woonachtig in Tytsjerksteradiel. Zij hebben zich
deze titel waardig gemaakt door hun inzet gedurende
de Tweede Wereldoorlog of daarna, deelnemend aan
vredesmissies. De uitnodigingen voor deze ontmoeting
zijn inmiddels verstuurd. Een groot aantal van uw namen
is bij ons bekend uit het veteranenregister.
Bent u militair veteraan en ontving u géén uitnodiging
van onze burgemeester en wilt u deelnemen aan de
veteranenbijeenkomst? Meld u zich dan tot uiterlijk 18 juni
aan bij mevrouw Y. Rosier. Aanmelden kan door te bellen
met 0511 - 460 803 of door een e-mail te sturen naar
bodedienst@t-diel.nl.

KAVELS DE LJURK
De afgelopen tijd is er regelmatig geïnformeerd naar de
plannen voor de kavels die gesitueerd zijn aan De Lurk in
het plangebied It Súd te Hurdegaryp. De gemeente heeft
besloten om deze kavels in samenwerking met Compaan
Projectontwikkeling te bestemmen voor projectmatige
bouw van totaal acht half vrijstaande woningen. Deze
keuze is gemaakt nadat diverse gegadigden de voorkeur
gaven aan dit type woning dat recent ook is gebouwd
aan de Easteromwei. De start verkoop (via makelaardij
Link te Burgum) zal zijn op donderdag 21 juni van 18.30
tot 20.00 uur in het Energie(k)loket te Hurdegaryp.

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).

BIERDOPPEN, FRISDRANK (BLIKJES), OUDE PANNEN EN FLUITKETELS HOREN
IN FRIESLAND GEWOON IN DE SORTIBAK!
De inwoners van Friesland hebben het makkelijk:
plastic, metalen en drankenkartons (PMD) hoeven
niet gescheiden te worden aangeboden, maar mogen
allemaal in de Sortibak. Dat hebben we te danken aan
nascheiding. Nadat het afval is opgehaald bij de inwoners,

gemeente@t-diel.nl

140511

wordt het door een machine gescheiden en vervolgens
getransporteerd naar verwerkers die de materialen
recyclen. Deze manier van scheiden is niet alleen veel
makkelijker, maar blijkt ook veel effectiever. PMD is een
waardevolle bron van herbruikbare grondstoffen.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

