T-diel(t) mei

woansdei 12 septimber 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Earnewâld, Wiidswei 36c parkeerterrein,
Open Kampioenschap palingroken, 11.00-17.00 u.,
30 september 2018;
- Sumar, grote grasveld achter dorpshuis de Kamp, Knilles
Wytseswei 15, dorpsfeest met feesttent, livemuziek,
spelletjes, optocht praalwagens, bonte avond, 6 kamp,
matinee, tentkerkdienst en kermis, wo. 19.30-02.00 u.,
do. 09.00-02.00 u. vr. 10.00-02.00 u., za. 10.30-19.00 u.,
zo. 10.00-12.00 u., 4 t/m 8 september 2019.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, Schoolstraat 83, feestelijke openingsweek
Glinstra State, 10 september 2018 om 14.00 u.
t/m 16 september 2018 17.30 u.;
- Burgum, de Markt, Burgumermerke van 10.00 uur tot
17.00 uur op 15 september 2018;
- Mûnein, Jelte Binnesweg 38, besloten trouwfeest in
een feesttent met muziek, 20.00-01.00 u.,
21 september 2018.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 20 SEPTEMBER
De cliëntenraad Werk en Inkomen behartigt de
belangen van inwoners van Tytsjerksteradiel die van een
minimuminkomen 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 20 september is er een inloopspreekuur
van 13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal van het

gemeentehuis 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.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure
		
2860323	Burgum, Kerklaan (kadastraal Bergum B,
1101), realiseren uitrit
3881049	Burgum, Tjalling H. Haismastraat 14,
kappen berk
3522127	Earnewâld, Tsjerkepaed 10,
nieuwbouwwoning
3796849	Garyp, Greate Buorren 2 A, aanbouwen
aan de bestaande woning
3879729	Mûnein, Kaetsjemuoi-wei 33, tijdelijk
bewonen vrijstaande schuur
3785739	Tytsjerk, Toutenburgleane 31, plaatsen
carport
3740793	Tytsjerk, Woelwijk 31, verbouwen
bungalow

RIED
20 SEPTIMBER 2018
19.30 oere, riedseal
gemeentehûs Burgum

Op de agenda:
- Fisy op sport en bewegen
- Evaluaasje struktuerfisy Finster op Romte
- Begruttingswiziging 2018 mienskiplike regeling
SW Fryslân
- Jierrekken 2017
- Wizigjen mienskiplike regeling Veiligheidsregio Fryslân
- Beneamen ynterim-griffier en tydlike personiele
stipe griffy
- Moasje D66 oer tastânkommen riedsprogramma
Mear ynformaasje
De ried stelt de definitive aginda oan it begjin fan de
gearkomste fêst. De riedsstikken steane op ús webside:
raad.t-diel.nl (blokje Raadsvergaderingen).
Foar mear ynformaasje en de mooglikheden om yn
te sprekken kinne jo kontakt opnimme mei Anna
Dam, riedsgriffier (a.i.), telefoan (0511) 460 932 of mail
griffie@t-diel.nl

HORECA
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende Drank- en
Horecawet vergunning aangevraagd:
- Sumar, Greate Buorren 12, Café-Cafetaria De Inloop.

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.

gemeente@t-diel.nl

140511

VERLENINGEN

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!

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

In de afgelopen week zijn de volgende Drank- en
Horecawet vergunningen verleend:
- Burgum, Langelaan 10, Brasserie Om de Dobben;
- Burgum, Schoolstraat 83, Sociaal Cultureel Centrum
Glinstra State.
In de afgelopen week zijn de volgende Exploitatievergunningen openbare inrichting verleend:
- Burgum, Langelaan 10, Brasserie Om de Dobben;
- Burgum, Schoolstraat 83, Sociaal Cultureel Centrum
Glinstra State.

www.t-diel.nl
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AANKONDIGING MILITAIRE OEFENING

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “FEANWÂLDSTERWÂL - KÛKHERNE”
Inspraakreactie indienen
Tijdens de ter 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 (bij de balie Bouwen en Wenjen).

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan met Imro code NL.IMRO.0737.17BPIvo01 ligt vanaf 13 september 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).

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “TYTSJERK NOORD 2018”
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).

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 13 september 2018 6
weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is te
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.06BPIII-vo02)

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronisch gemeenteblad. Voor nadere info over de vermelde
aanvragen/ besluiten en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.

In de periode van 4 t/m 11 oktober 2018 vindt een
militaire oefening plaats in het gebied tussen Dokkum
en de Eemshaven. Bij deze oefening wordt veelvuldig
gebruikt gemaakt van helikopters, deze kunnen laag
vliegen. Ook kan defensiepersoneel in- of uitstappen en
kan er materieel onder een helikopter vervoerd worden.
Dit zal voor omstanders en omwonenden te zien en te
horen zijn.
Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden
op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen.
Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.
nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele
geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer
0800 – 0226033 bereikbaar.
Schaderegeling
Mocht er schade door de oefening ontstaan, dan kunt
u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens
zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats,
soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon (030) 218 04 20
Jdvclaims@mindef.nl

HOUD JIJ VAN EEN PITTIGE EN
FANATIEKE WORKOUT?

oen in het
ke dingen d

aandag leu

Kom elke m

€ 2,50 per k

t 16.30 uur

Van 15.00 to
Elke laatste

an de

maandag v

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.
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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).
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Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Energieloket Hurdegaryp in de zomermaanden
gesloten
Het energieloket Hurdegaryp is vanaf donderdag 6
september weer geopend, in eerste instantie tot het
einde van dit jaar. Voor vragen tijdens deze periode
verwijzen we graag naar de balie ‘bouwen en wenjen’ in
het gemeentehuis in Burgum.

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

