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woansdei 5 septimber 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMINTEN
13.00-02.00 u., (muziek 20.30-01.30 u.,) 7 september 2018.
- Hurdegaryp, Rijksstraatweg vanaf de kerk tot
aan Hooghiemstra, Opening Rijksstraatweg met
Foodtruckfestival, kinderattracties, oldtimers, oude
ambachten, live/versterkte muziek, 12.00-21.00 u.,
14 september 2018. Gedurende de activiteiten zijn dit
gedeelte van de Rijksstraatweg en de naastgelegen
parallelwegen afgesloten voor verkeer;
- Oentsjerk, Landgoed Stania State, Rengersweg 98b,
LC NaZomerFair 2018, met kramen en stands en diverse
demonstraties op het gebied van muziek en theater,
10.00-17.00 u., 15 en 16 september 2018. Gedurende de
fair wordt een gedeelte van de Rengersweg afgesloten
voor doorgaand verkeer. Ook de busroute is afgesloten.

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Earnewâld, start en finish bij bezoekerscentrum Alde
Feanen, Koaidyk 8a, Otterloop, een wandeltocht en
hardloopwedstrijd met muziek op 28 oktober 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Eastermar, weiland Heidbuurtweg 13, besloten
bruiloftsfeest in een feesttent met livemuziek,

A. Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
3837685	Burgum, Ds. Talmasingel 44A,
aanleggen oprit
3841883	Burgum, Elingsloane nabij 63 (kadastraal
Burgum, I 1378 en 2966), kappen
33 diverse bomen i.v.m. nieuwbouw AZC
3841921	Burgum, Tussendijken nabij 33B,
kappen boom
3851849	Diverse locaties (Burgum, Hurdegaryp,
Garyp, Sumar, Gytsjerk, Earnewald,
Noardburgum, Eastermar en Tytsjerk),
kappen 41 bomen
3842011	Gytsjerk, Nieuwe Straatweg nabij 66,
kappen boom
3845969	Gytsjerk, Nieuwe Straatweg nabij 50A,
kappen boom
3863305	Gytsjerk, Ulbe van Houtenstrjitte 5,
kappen boom
3859009	Hurdegaryp, Reitlansfeart (Kadastraal
Hardegarijp, H 518), uitvoeren kavelwerkzaamheden en aanleggen fietspad
3860499	Hurdegaryp, Swellenêst 6, kappen boom
3863141	Jistrum, Ieswei 21, kappen boom
3801133	Ryptsjerk, nabij Klaassluske (kadastraal
Hardegarijp H, 526), afwerken
depotterrein
3782169	Ryptsjerk, Slachtedijk 1, vernieuwen leien
dakbedekking toren kerk
3841965	Sumar, Bosweg nabij 1, kappen 3 berken
3776021	Sumar, De Jister 32, bouwen garage/
berging
3861027	Tytsjerk, Altenburgerweg nabij 2,
kappen 28 populieren

HORECA
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende
Exploitatievergunning openbare inrichting aangevraagd:
- Sumar, Greate Buorren 12, Café-Cafetaria De Inloop

UITNODIGING INLOOPSPREEKUURVERGADERING ADVIESRAAD WMO
MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018
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Maandag 10 september is onze volgende openbare
vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en
vindt plaats in het gemeentehuis te Burgum.
De agenda staat op de website adviesraadwmotdiel.nl.
Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.00 - 19.30 uur
een inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen en
opmerkingen over WMO-zaken.
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De Adviesraad WMO Gemeente Tytsjerksteradiel is een
onafhankelijk adviesorgaan waar u terecht kunt voor
advies. Bijvoorbeeld over een goede toepassing en
mogelijke verbeteringen van het WMO beleid.
Uw signaal is voor ons van groot belang om onze
adviesfunctie goed uit te kunnen oefenen.
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U bent van harte welkom om bij deze vergadering aan
te sluiten en/of bij het
inloopspreekuur binnen
te lopen.
Wilt u meer informatie over
de Adviesraad WMO of
heeft u vragen, bel dan
met 06 – 3001 3338.
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VAKER PLEZIER VAN PAPIER
Papier kan ongeveer zeven keer worden gerecycled,
maar met papier dat vervuild is geworden door
etensresten of verf valt niks meer te beginnen.
Apart inzamelen van ‘schoon’ oud papier is dé manier
om ervoor te zorgen dat er minder bomen gekapt
hoeven te worden voor de fabricage van nieuw papier.
Gooi oud papier in de speciale papiercontainer, dan
hebben we allemaal vaker plezier van papier

FEESTELIJKE OPENING RIJKSSTRAATWEG HURDEGARYP
Vrijdag 14 september is het feest in Hurdegaryp.
Niet alleen omdat het dorpsfeest is, maar ook omdat
gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert
Dijk officieel de Rijksstraatweg gaan openen.
De weg is een tijd dicht geweest in verband met
herinrichtingswerkzaamheden, onderdeel van het
project Kansen in Kernen. Dit is een project van de
provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel in
samenwerking met de inwoners van Hurdegaryp. De
officiële openingshandeling start om 15.30 uur.

Foodtrucks, demonstraties en attracties
De Rijksstraatweg is van 12.00 tot 20.00 uur omgetoverd
tot feestlocatie. Iedereen kan heerlijke hapjes proeven bij
de verschillende foodtrucks of een drankje nuttigen op het
terras. Daarnaast zijn er verschillende demonstraties van
oude ambachten én zijn er oldtimers en oude tractoren te
bewonderen. De kinderen kunnen duizelig worden in de
zweefmolen of één van de andere attracties uitproberen.
Om 16.00 uur barst het feestgedruis helemaal los, dan
gaat de matinee van start in de feesttent en zijn er touwtrekwedstrijden. Ook de winkels zijn gewoon open!

ONDERSTEUNING OP FINANCIEEL, ORGANISATORISCH OF COMMERCIEEL GEBIED
Iedere ondernemer neemt en loopt risico. Vaak wordt het
voortbestaan van de onderneming bedreigt door gebrek
aan kennis, tijd of financiële middelen. Studenten van
de NHL Stenden Hogeschool en ervaren adviseurs van
het Ondernemersklankbord vormen samen De Friese
Zaak. Zij bieden kosteloos ondersteuning bij diverse
bedrijfskundige vraagstukken om zo het voorbestaan
van een onderneming te vergroten. Het uiteindelijke
doel is het in stand houden van professioneel en creatief
ondernemerschap in Friesland.
MKB-ondernemer
De doelgroep van De Friese Zaak is de MKB-ondernemer.
Uit gegevens van het Centraal
Plan Bureau blijkt dat deze categorie zelfstandigen een
bovengemiddeld armoederisico hebben. De Friese
Zaak helpt ondernemers om de boekhouding op de rit
te krijgen, zodat ze weer overzicht hebben en verder
kunnen. Hierdoor kunnen zelfs financiële problemen
worden voorkomen. Een begeleiding/ondersteuning

Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel werkt op afspraak.
Maak deze online of telefonisch via 14 0511
(zonder netnummer).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

gemeente@t-diel.nl

140511

duurt maximaal zes maanden. De adviseurs zijn
studenten van de opleiding Bedrijfseconomie.
Een ervaren Ondernemersklankbord-adviseur, die
eindverantwoordelijk is voor het traject met de
ondernemer, begeleidt de studenten tijdens hun stage.
Samenwerking
De medewerkers van De Friese Zaak werken nauw samen
met cliënt, de contactpersoon van de gemeente of BZF,
de schuldhulpverlening en de Ondernemersklankbordadviseur. Indien gewenst of nodig, krijgt de ondernemer
ondersteuning of les in het zelf verwerken van hun
boekhouding.
Informatie en aanmelden
Op de website www.defriesezaak.nl staat meer
informatie over wat De Friese Zaak kan betekenen.
Ondernemers kunnen zich via de site aanmelden. Een
traject is voor de ondernemer kosteloos, hulp vindt
vraaggericht plaats

Energieloket Hurdegaryp in de zomermaanden
gesloten
Het energieloket Hurdegaryp is in de zomermaanden
gesloten. Vanaf donderdag 6 september is het
energieloket weer geopend. Voor vragen tijdens deze
periode verwijzen we graag naar de balie ‘bouwen en
wenjen’ in het gemeentehuis in Burgum.

HOUD JIJ VAN EEN PITTIGE EN
FANATIEKE WORKOUT?
Kom dan elke woensdagavond van 21:00 tot 22:00
uur naar zwembad De Wetterstins en doe mee aan
aquabootcamp. Aquabootcamp is een sport die is
overgewaaid vanuit Amerika. Het is gericht op de
actieve sporter die van uitdaging houdt. Door een
zeer afwisselend programma wordt gewerkt aan het
verbeteren van de conditie. Hierbij wordt duur- en
intervaltraining gecombineerd met krachtoefeningen
om de spieren te versterken. Houd jij van een pittige en
fanatieke workout? Dan is dit iets voor jou! Kijk op www.
wetterstins.nl voor meer informatie.

VERKIEZING DUURZAAMSTE HUIS
Dit jaar vindt de verkiezing van het duurzaamste huis
van Nederland plaats. Een deskundige jury beoordeelt
de woningen op o.a. energiezuinigheid, duurzaam
materiaalgebruik en klimaatbestendigheid. In
verschillende categorieën zijn prijzen te winnen. Naast
de juryprijzen maken deelnemers uit Fryslân kans op de
publieksprijs. De provinciewinnaars gaan door naar de
landelijke publieksprijs. Huiseigenaren van een duurzame
woning kunnen zich tot en met 30 september aanmelden
op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.

“Na mijn scheiding heb ik het heel moeilijk gehad.
Ping heeft me geholpen de financiën te ordenen,
maar heeft mij ook gewezen op de mogelijkheid
van Maatschappelijk Werk”
Kijk ook op www.ping.nl
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