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woansdei 28 novimber 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Tytsjerk, Swarteweisein 2, park Vijversburg, Imaginarium
festival. Een fantasie/middeleeuws festival met
ambachtelijke markt, livemuziek en ridder spektakel,
vr. 20.00-23.00 u., za. 12.00-23.00 u., zo. 12.00-18.00 u.
van 16 t/m 19 augustus 2019.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Gytsjerk, Canterlandseweg 1, besloten verjaardagsfeest
met livemuziek, 21.00-01.00 u., 30 november 2018;
- Oentsjerk, Ontmoetingskerk en Pro Rege, Rengersweg 15,
TRYN’s Winterconcert met livemuziek, 19.30-01.30 u.,
22 december 2018.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
4025981
Earnewâld, Koaidyk 6 320,
vervangen Walbeschoeiing
2894835
Eastermar, It Heechsân 32,
bouwen nieuwbouw ligboxenstal
3940359
Garyp, Inialoane 38, kappen boom
3824031
Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 21,
vergroten bijgebouw
B. Maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer
2009-0126
Garyp, Earnewarre 1, opleggen maatwerkvoorschriften geluid (ligt ter inzage van
29 november tot en met 10 januari)

Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorziening “Fryslân”

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR
GR SW FRYSLÂN
Datum:
Aanvang:
Locatie:

7 december 2018
ca. 14.00 uur
Kantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2, Drachten

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te
wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.
Op de agenda staat:
- Vaststellen verordening ex art. 212 Gemeentewet
- Begrotingswijziging 2018

INFORMATIEAVOND AANBESTEDINGSPROCEDURE BOUW SPORTHAL BURGUM
Donderdag 6 december organiseert de gemeente een
informatieavond over de aanbestedingsprocedure van
de bouw van de nieuwe sporthal in Burgum.Tijdens
deze avond willen wij u infomeren over het project en
de aanbestedingsprocedure rondom de bouw. De avond
is gericht op ondernemers die bij voorkeur actief zijn in
de bouw- en installatietechniek.
Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden voor deze
avond via mailadres: AJongedijk@t-diel.nl

Datum:
6 december 2018
Plaats:
Kantine voetbalvereniging BCV in Burgum
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
- Het project
- Planning
- Uitleg aanbestedingsprocedure
- Rondvraag

De stukken liggen vanaf 3 december 2018 ter inzage op het
hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de
gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden,
Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,
Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij
de Wet sociale werkvoorziening uit.

BEKINDMAKKINGS
IT HEECHSÂN 32, EASTERMAR
Stukken ter inzage
Het op 19 november 2018 gewijzigd vastgesteld
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan “buitengebied
2013, It Heechsân 32, Eastermar (uitbreiding
bouwperceel) en de verleende omgevingsvergunning
liggen van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019
(6 weken) ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en
zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMROcode NL.IMRO.0737.00BPVIWP35-vg01.
Vastgesteld wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het
bouwvlak op de betreffende locatie. De gewijzigde
vaststelling heeft betrekking op het toevoegen van een
bijlage (nije pleats) bij de toelichting.
Omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning met Olonr. 2894835
voorziet in de bouw van een ligboxenstal op de
betreffende locatie.

De besluiten worden met toepassing van
paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
gecoördineerd.
Beroep instellen
Van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019
(6 weken) kan tegen het besluit van het college
beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken en tegen
de wijzigingen, die het college bij de vaststelling in het
plan heeft aangebracht.
Beroep instellen bij de: Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling kan
tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.

ENERGIE(K)LOKET VANAF 1 DECEMBER
IN GEMEENTEHUIS BURGUM
Heeft u vragen over energiemaatregelen? Dan kunt u vanaf
donderdag 1 december terecht in het gemeentehuis in
Burgum. Het energie(k)loket Bouwen en Wenjen aan de
Fourmanderij in het winkelcentrum van Hurdegaryp is
vanaf 1 december gesloten.
Balie Bouwen en Wenjen
De balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis in
Burgum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt hier al uw vragen stellen over energiebesparende
maatregelen aan uw woning.
Ook kunt u (kosteloos) een Quick Scan laten uitvoeren
door een onafhankelijke deskundige. Gemeente
Tytsjerksteradiel werkt volledig op afspraak. U kunt een
afspraak maken via www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken.
Let op: we zijn dus niet meer open op donderdagavond!

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

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

Meer informatie over de veranderingen aan het
energieloket vindt u op www.energieloket.net

www.t-diel.nl
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BEKINDMAKKINGS
BREEDIJK 30, RYPTSJERK
Stukken ter inzage
Het op 19 november 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan Breedijk 30, Ryptsjerk (wijzigen
bestemming) ligt van 29 november 2018 tot en met 9
januari 2019 (6 weken) ter inzage bij de balie Bouwen
en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IMRO-code NL.IMRO.0737.07BPIWP06-vg01.
Beroep instellen
Van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019
(6 weken) kan tegen het besluit van het college

beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Beroep instellen bij de: Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling kan
tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.

RENGERSWEG 16, OENTSJERK
Stukken ter inzage
Het op 19 november 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan Rengersweg 16, Oentsjerk (wijzigen
bestemming) ligt van 29 november 2018 tot en met 9
januari 2019 (6 weken) ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IMRO-code NL.IMRO.0737.11BPIIIWP02-vg01.
Beroep instellen
Van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019
(6 weken) kan tegen het besluit van het college

beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Beroep instellen bij de: Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling kan
tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.

NIEUWSTAD 44 – 48, BURGUM
Vastgesteld wijzigingsplan
Met het op 19 november gewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan ’Burgum,
Nieuwstad 44 – 48 (wijziging bestemming) met IMROcode NL.IMRO.0737.01BPXIIWP02-vg01wordt de
bedrijfsbestemming gewijzigd in een woonbestemming.
De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op de
ligging (kwartslag draaien) van de twee zuidelijk
gelegen bouwvlakken.
Besluit hogere waarde
Het besluit heeft betrekking op de realisatie van een
woning aan de Nieuwstad te Burgum. De hogere
geluidswaarde is nodig omdat niet voldaan kan worden
aan de voorkeursgrenswaarde behorende bij de
Nieuwstad te Burgum.
Stukken ter inzage
Het voornoemde wijzigingsplan en het besluit hogere
waarde liggen van 29 november 2018 tot en met 9

januari 2019 (6 weken) ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met de bij het plan genoemde IMRO – code).
Beroep instellen
Van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019
(6 weken) kan tegen het besluit van het college
beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig hun zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken en tegen
de wijzigingen, die het college bij de vaststelling in het
plan heeft aangebracht.
Beroep instellen bij de: Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde afdeling kan
tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Dan treedt het plan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.

EASTEREIN 19, GARYP Ontwerp wijzigingsplan: wijzigen agrarische bestemming naar woonbestemming en
ontwerp omgevingsvergunning t.b.v. de verbouw van de vml. boerderij.
Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP33-ow01 heeft betrekking
op de wijziging van de agrarische bouwbestemming
en de verwijdering van het agrarisch bouwvlak. Het
perceel met bijbehorende bebouwing krijgt in het
wijzigingsplan respectievelijk een woonbestemming en
de bestemming agrarische cultuurgrond.
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft
betrekking op de verbouw van de bestaande boerderij
met bijgebouwen t.b.v. de woonfunctie. De besluiten
worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening gecoördineerd.

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).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 29 november 2018
en met 9 januari 2019 (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)

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

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

NIET MEER IN DE RIJ IN HET
GEMEENTEHUIS IN BURGUM
De gemeente Tytsjerksteradiel werkt volledig op afspraak.
Wie bijvoorbeeld een reisdocument, uittreksel en
rijbewijs nodig heeft of langs wil komen bij de balie
bouwen en wonen, kan daarvoor een afspraak maken via
www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken of bellen met 14 0511.
Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen is
het maken van een afspraak niet nodig.
Er zitten veel voordelen aan deze manier van werken.
Door het maken van een afspraak:
- weten onze medewerkers waarvoor u komt en zijn zij
voorbereid
- wordt u geholpen op het afgesproken tijdstip, zodat u
niet onnodig hoeft te wachten;
- worden wachttijden en wachtrijen minimaal.
Afspraak maken
U maakt uw afspraak gemakkelijk en snel via
www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken of via telefoonnummer
14 0511. Op die manier zorgen we er samen voor dat u
snel en goed wordt geholpen!
Kiest u er voor om zonder afspraak langs te komen, dan
wordt u natuurlijk geholpen als dit kan. Er bestaat echter
een kans dat u later terug moet komen.

Betaal de vaste lasten zo veel
mogelijk automatisch, dan vergeet
je ze niet. Het handigste tijdstip
daarvoor is meteen nadat je salaris
of uitkering is bijgeschreven.
Kijk ook op www.ping.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis
op onze website. Tytsjerksteradiel werkt volledig op
afspraak. Maak deze via www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken
of telefonisch via 14 0511 (zonder netnummer).
Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Met vragen over energiemaatregelen kunt u vanaf
donderdag 1 december tijdens openingstijden terecht
in het gemeentehuis in Burgum. Het energieloket in
Hurdegaryp is vanaf die datum gesloten. Meer informatie
vindt u op www.energieloket.net

www.t-diel.nl

