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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Eastermar, ’t Breed en Waltsje, intocht van Sinterklaas
met muziek, 14.30-16.00 u., 24 november 2018;
- Hurdegaryp, clubgebouw VV Hardegarijp, Jintewarren
6, oktoberfeest, feestavond met muziek voor leden en
vrijwilligers van VV Hardegarijp, 17.00-22.30 u.,
27 oktober 2018;
- Noardburgum, dorpshuis de Balstien, Van
Cronenburgweg 1, intocht Sinterklaas, 15.00-18.00 u.,
24 november 2018;
- Noardburgum, parkeerterrein Club Quatrebras,
Rijksstraatweg 2, oudejaarsfeest met mechanische
muziek door DJ’s en bandartiesten in een feesttent,
00.30-06.00 u., 1 januari 2019;

- Ryptsjerk, voetbalkantine, Binnendijk 53B, livemuziek
na voetbalwedstrijd vv Rijperkerk, 16.30-23.00 u.,
27 oktober 2018;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
pubquiz met nazit, 20.00-03.00 u., 13 oktober 2018;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
nacht van Suwâld met bands van 20.00-03.00 u.,
3 november 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, voetbalkantine BCV, Burg. Both. Lohmanlaan
40D, na afloop voetbalwedstrijd livemuziek, 17.00-23.00
u., 13 oktober 2018;
- Oentsjerk, weiland achter Rengersweg 1, bierbosfeest
met livemuziek in een feesttent, 21.00-02.00 u., 27
oktober 2018.

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3893807	Aldtsjerk, Van Sminiaweg 128, kappen eik
3924971	Burgum, Nieuwstad 10, realiseren
dakkapel
3879611	Eastermar, Schoolstraat 1, verbouwen
woonhuis
3902729	Gytsjerk, Nieuwe Straatweg 28 A, kappen
wilg
3897369	Hurdegaryp, De Strânljip 1, bouwen
vrijstaande woning
3914655	Noardburgum, De Zwette 52, kappen
bomen
3857433	Oentsjerk, De Dobbe 23, plaatsen
dakkapel
3876399	Suwâld, Mostermûne 10, bouwen kap op
de garage
3891717	Tytsjerk, langs de Provinciale weg N355,
nabij kruispunt E10 en nabij Kûkhernster
Feart te Noardburgum, kappen 15 bomen
B. Ontwerp omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
3526119	Hurdegaryp, Ottemaweg 8, uitbreiden
melkveehouderij en realisatie mestbassin

UITNODIGING INLOOPSPREEKUURVERGADERING ADVIESRAAD WMO
MAANDAG 8 OKTOBER 2018
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.
Maandag 8 oktober 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.
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.

‘t is risptiid

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.
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BEKINDMAKKINGS
COÖRDINATIEREGELING ONTWERP BESLUITEN IT HEECHSÂN 32
TE EASTERMAR
Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan
Buitengebied , It Heechsân 32 te Eastermar (uitbeiding
bouwvlak) en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken liggen met ingang van
4 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 ter
inzage bij de balie Bouwen en Wenjen.
Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning zijn te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP27-ow01). De besluiten
worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

Ontwerp wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding
van het bouwvlak op de betreffende locatie.
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met Olonr.
2894835 voorziet in de bouw van een ligboxenstal op de
betreffende locatie.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
zienswijzen 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).

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN I.C.
BESTEMMINGSPLAN ‘BURGUM 2016’,
NIEUWSTAD 44 – 48 (WIJZIGEN
BESTEMMING)
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan met Imro code
NL.IMRO.0737.01BPXIIWP02 ligt vanaf 4 oktober
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 IMROcode)
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
zienswijzen 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).

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
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