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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere
procedure

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, voetbalkantine BCV, Burg. Both. Lohmanlaan
40D, na afloop voetbalwedstrijd livemuziek, 17.00-23.00
u., 13 oktober 2018;
- Burgum, Midnightwalk, wandeltocht door Burgum en
door diverse gebouwen met onderweg muziek en dans,
20.00-24.00 u., 20 september 2019;
- Jistrum, kantineplein, Fjildwei 8, kermis, 14.30-22.00 u.,
26 t/m 29 september 2018;
- Oentsjerk, weiland achter Rengersweg 1,
bierbosfeest, livemuziek in een feesttent van
21.00-02.00 u., 27 oktober 2018;

- Sumar, voetbalkantine, Joute van der Meerweg 2a,
activiteit na afloop wedstrijd zonder muziek,
19.00-24.00 u., 3 november 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Earnewâld, start en finish bij bezoekerscentrum
Alde Feanen, Koaidyk 8a, Otterloop, een wandeltocht
en hardloopwedstrijd met muziek op 28 oktober 2018;
- Jistrum, achter en in kantine V.V. Jistrum,
barbecue Dorpsbelang Jistrum, 16.00-24.00 u.,
22 september 2018.

3825073	Hurdegaryp, achter Slachtedijk 3,
(kadastraal Hardegarijp H, 1754),
uitvoeren kavelwerkzaamheden en
aanleggen grondwal
3245523	Sumar, Knilles Wytseswei 6,
bouwen garage/berging
3835171	Sumar, Solcamastraat 24,
vervangen damwand

RIEDSGEARKOMSTE
20 SEPTIMBER 2018
19.30 oere,
gemeentehûs Burgum

Wolkom yn de riedseal!
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl
(blokje Raadsvergaderingen) en yn de app.
Dêr kinne jo de ried ek live folgje. Boppedat stjoert
RTV Kanaal 30 de gearkomsten streekrjocht út fia syn
eigen televyzjekanaal.
Foar mear ynformaasje en de mooglikheid om yn te
sprekken kinne jo kontakt opnimme mei Anna Dam,
riedsgriffier (a.i.), telefoan (0511) 460 932 of mail
griffie@t-diel.nl
Riesdsapp
Wolle jo de gearkomste-app brûke? Dat wurket sa.
Gean nei www.ibabs.eu en kies rjochtsboppe yn it
menu foar ‘iBabs login’. Folje yn it ynlogskerm by
site ‘Tytsjerksteradiel’ yn. By e-mailadres ‘burger’, by
wachtwurd ‘burger’ en klik dan op de knop inloggen.
Jo kinne no de riedsapp brûke, de ried streekrjocht
folgje en dokuminten besjen.

AANKONDIGING MILITAIRE OEFENING
WEEK VAN DE OPVOEDING IN TYTSJERKSTERADIEL
Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag
1 tot en met zondag 7 oktober. De week staat in het
teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig.
In Tytsjerksteradiel worden verschillende activiteiten
georganiseerd die passen bij het thema. Alle activiteiten
die georganiseerd worden in de Week van de Opvoeding
zijn gratis toegankelijk.
Opvoedparty’s
In de week van de opvoeding organiseert
KEaRN in samenwerking met de GGD Fryslân
Jeugdgezondheidszorg en het Jeugdteam twee
Opvoedparty’s in de gemeente. Het thema van deze
Opvoedparty’s is SAMENspel; het spel om de juiste
balans te vinden tussen de digitale ontwikkelingen en
de aandacht voor elkaar. Door met andere opvoeders in
gesprek te gaan, krijgt u nieuwe inzichten, antwoorden
op lastige vragen, nieuwe inspiratie of ziet u juist de
herkenning bij andere ouders.
Op woensdag 3 oktober is de Opvoedparty in Glinstra
State in Burgum. Deze Opvoed Party richt zich op
kinderen van groep 1 t/m 4. Op donderdag 4 oktober is
de Opvoedparty in Hurdegaryp, locatie It Maskelyn.
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Deze Opvoed Party richt zich op kinderen van groep
5 t/m 8. Beide Opvoed Party’s beginnen om 19.30 uur.
Opgeven of meer informatie via secretariaatzuidoost@
ggdfryslan.nl
Ouder en Kind sporten
Ook voor kinderen van het basisonderwijs en hun ouders
wordt een sportieve activiteit georganiseerd. Woensdag
3 oktober van 8.30 tot 14.00 uur kunt u samen met
uw kind deelnemen aan sport en spel activiteiten in
sporthal De Hege Wâlden in Oentsjerk. Opgave voor deze
activiteit gaat via de basisscholen.
Stichting Leergeld
Wil u kind graag sporten maar kunt u bijvoorbeeld
de contributie of sportkleding niet betalen? Stichting
Leergeld kan u helpen. Leergeld zet zich in voor
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale financiële middelen, die binnenen buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen.
Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl
Voor meer informatie over de Week van de Opvoeding
kunt u kijken op www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.
nl.
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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
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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 duuren 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).
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.
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