T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, kantine VV Bergum, Burg. Bothenius
Lohmanlaan 40c, themafeest VV BBC vrouwen met
muziek, 16.00-22.00 u., 23 december 2018;
- Earnewâld, parkeerterrein voor ’t skippershûs, Krúspaed
6, Dag voor schippers en bemanningsleden met
wedstrijd praam trekken en livemuziek in een feesttent,
14.00-01.00 u., muziek van 17.00-01.00 u., 5 januari 2019.
Er wordt een klein stukje van de Wiidswei afgesloten;
- Gytsjerk, op de Dr. O. Postmastrjitte en op plein OBS
Thrimwalda, Kerst activiteit OBS Thrimwalda en CBS
Ichthus, 18.00-20.00 u., 20 december 2018. Gedurende de
activiteit zijn de Dr. O. Postmastrjitte en W. Dijkstrastrjitte
afgesloten voor verkeer;
- Jistrum, sporthal, Fjildwei 8, nieuwjaarsconcert Joost
Wiersma, 13.00-18.30 u., 6 januari 2019;
- Oentsjerk, kantine SBSO, Van Haersmasingel 38,
Officiële opening gerenoveerde kantine met livemuziek,
19.00-01.00 u., 9 februari 2019;
- Suwâld, weiland achter Noorderend 28, besloten
bruiloftsfeest met livemuziek in een tent, 19.00-02.00 u.,
13 september 2019.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, parkeerterrein nabij de ijsbaan, Prins
Bernhardstraat, voorstellingen Wintercircus Bossle, een
kleinschalig kinder- en familiecircus in een tent met

muziek op 8, 9, 12, 15 en 16 december 2018.
Za. 15.00-16.30 u., zo. 14.00-15.30 u., wo. 15.00-16.30 u.,
za. 15.00-16.30 u., zo. 14.00-15.30 u.;
- Burgum, Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18,
benefietavond DJ Auke Veenstra, 20.00-02.00 u.,
23 maart 2019;
- Earnewâld, Wiidswei 8, Oud en nieuw bijeenkomst met
mechanische muziek in de Eben Haezer kerk, 24.00-04.00
u., nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019;
- Garyp, Unicumplein, Winterplein met kraampjes,
sjoelwedstrijd, wensboom e.d., 16.00-19.00 u.,
1 december 2018;
- Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5, ouden nieuwfeest met mechanische muziek, 21.00-03.00 u.,
in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019;
- Jistrum, Hotel Phoenix, Joost Wiersmaweg 24,
Nieuwjaarsfeest met muziek, 00.30-06.00 u.,
1 januari 2019;
- Ryptsjerk, dorpshuis de Einekoer, Heermawei 3,
nieuwjaarsfeest met vuurwerk, 01.00-03.30 u.,
1 januari 2019;
- 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;
- Suwâld, de Warren 5, open dag nieuwe kippenstal,
13.00-18.00 u., 11 januari 2019;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
nieuwjaarsfeest voor jong en oud met mechanische
muziek, 00.30-03.00 u., 1 januari 2019;
- Tytsjerk, sportvelden, Rijksstraatweg 18, nieuwjaarsfeest
met drive in show, 00.30-04.30 u., 1 januari 2019.

COÖRDINATIEREGELING BESLUITEN SWARTE MAR 9, NOARDBURGUM

Vastgesteld wijzigingsplan
Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan voorziet
in het toestaan van een bedrijfswoning en volumineuze
detailhandel. Verder het verhogen van de goothoogte
van een bedrijfsloods en het verwijderen van de
dubbelbestemming “waarde – archeologie” op de
betreffende locatie.
Besluit omgevingsvergunning
Het besluit omgevingsvergunning met Olonr. 3640479
voorziet in de bouw van een bedrijfsloods met woning
op de betreffende locatie.
Beroep instellen
Van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 (6
weken) kan tegen de besluiten van het college beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tijdig hun zienswijze omtrent de ontwerp-besluiten
kenbaar te maken.
Beroep instellen bij: 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.

gemeente@t-diel.nl

140511

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
4015199
Burgum, De Yp 26, kappen berk
4031001
Burgum, Menno van Coehoornweg 2,
kappen 3 naaldbomen
3970261
Earnewâld, Koaidyk 6 204,
vergroten recreatiewoning
4046573
Garyp, Ielke Boonstraloane 48,
wijzigen gevels
4041035
Hurdegaryp, De Petten 5,
plaatsen Wind Turbine
4024973
Mûnein, Dokter Kijlstraweg 11,
kappen 2 dennen
4002459
Mûnein, Flokhernepaed 6,
kappen diverse bomen
4036203
Noardburgum, Klaas Piersreed 11,
kappen drie abelen
4028715
Noardburgum, Rijksstraatweg 28,
kappen 2 bomen
4019959
Sumar, De Jister 12, kappen elzensingel
3999907
Tytsjerk, Alddiel 2, kappen 2 bomen
B. Opschorten beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning conform artikel 4.15, lid 2 Awb
Elingsloane 63 te Burgum, verzonden 28 november 2018
3833025
voor de activiteit: bouw en handelen in
strijd met de R.O. ten behoeve van het
herontwikkelen van het terrein AZC.
3929707
voor de activiteit: het aanleggen van een
uitrit bij het AZC.
De beslistermijn wordt tot 28 juni 2019 opgeschort. Tegen
een besluit tot het opschorten van de beslistermijn is in
principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb)

BEKINDMAKKINGS

Stukken ter inzage
Het op 3 december 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan i.c. bestemmings- plan Noardburgum,
Swarte Mar 9 (aanbrengen aanduiding bedrijfswoning
en detailhandel volumineus en verwijderen
dubbelbestemming “waarde – archeologie”) en
het besluit omgevingsvergunning met bijhorende
stukken liggen met ingang van 6 december 2018
tot en met 16 januari 2019 (6 weken) ter inzage bij
de balie Bouwen en Wenjen. Het wijzigingsplan en
het besluit omgevingsvergunning zijn te vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl (met Imro code
NL.IMRO.0737.14BPVIWP04). De besluiten worden met
toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening gecoördineerd.

woansdei 5 desimber 2018

Dan treden de besluiten niet in werking totdat op dat
verzoek is beslist.
Vaststelling lijst verklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat
de gemeenteraad op 18 oktober 2018 een lijst met
categorieën van gevallen heeft vastgesteld, waarvoor
het afgeven van een zogenaamde “verklaring van
geen bedenkingen” als bedoeld in artikel 6.5 Besluit
omgevingsrecht niet nodig is.
Het gaat dan om:
1. plannen (waarvoor een uitgebreide procedure moet
worden gevolgd) die voldoen aan in procedure
gebrachte bestemmingsplannen die als voorontwerp
ter inzage hebben gelegen en waarvan de raad het
voorontwerp en de hierbij behorende notitie inspraak
en overleg heeft behandeld.
2. plannen (waarvoor een uitgebreide procedure moet
worden gevolgd) die voldoen aan de beleidsnotitie
‘Particuliere paardenbakken’ zoals vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders d.d. 25
september 2018.
Naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraad
heeft er nog een aanpassing plaatsgevonden in de
beleidsnotitie. Deze is daarom opnieuw vastgesteld
door het college van burgemeester en wethouders
op 20 november 2018. De beleidsnotitie wordt apart
gepubliceerd op www.overheid.nl.
Het raadsbesluit ligt vanaf 6 december 2018 op
het gemeentehuis ter inzage en treedt de dag na
bekendmaking in werking. Tegen dit besluit is geen
bezwaar en beroep mogelijk.
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

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.

www.t-diel.nl

T-diel(t) mei
UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR-VERGADERING ADVIESRAAD WMO
MAANDAG 10 DECEMBER 2018

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).

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.

Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Maandag 10 december is onze volgende openbare
vergadering. De vergadering begint om 16.30 uur en
vindt plaats in de Pleats te Burgum. De agenda staat op
de website adviesraadwmotdiel.nl.
U bent van harte welkom om bij deze vergadering aan te
sluiten en/of bij het inloopspreekuur binnen te lopen.

Voorafgaand aan de vergadering is er een
inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen en
opmerkingen over WMO-zaken. Graag vooraf via
onderstaand telefoonnummer contact opnemen in
verband met de juiste locatie en tijd.

Wilt u meer informatie over de Adviesraad WMO of heeft
u vragen, bel dan met 06 – 3001 3338.

GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL IS KLAAR VOOR DE WINTER!
De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat er
kans is op gladde wegen. De gemeente Tytsjerksteradiel
is verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van
de gemeentelijke wegen wanneer het glad is of als het
sneeuwt.
Wanneer strooien we?
Bij dreigende gladheid strooien we preventief. In de
winterperiode meten sensoren in het wegdek de
temperatuur, het zoutgehalte en de vochtigheid. Deze
gegevens combineren we met de weersvoorspelling.
Zo beslissen we of we in actie moeten komen.
Waar strooien we?
De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle
wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente
Tytsjerksteradiel. De volgende routes strooien we:
- Busroutes
- Hoofdontsluitingswegen
- Wijk- en of buurtontsluitingswegen
- Doorgaande fietsroutes
De strooiroutes vindt u op de website www.
tytsjerksteradiel.nl
Voetpaden en trottoirs
Voor het strooien van voetpaden heeft de gemeente
een beperkte capaciteit. Wij vragen u dan ook om een
steentje bij te dragen en het trottoir voor uw woning
zoveel mogelijk zelf sneeuw- en ijsvrij te maken. Voor u
zelf, maar ook zeker voor ouderen en minder mobiele
mensen.

gemeente@t-diel.nl
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Provinciale wegen
In de gemeente liggen diverse provinciale wegen. Dit
zijn de grotere verbindingswegen, zoals de Wâldwei en
de N355 van Leeuwarden naar Groningen. De provincie
bestrijdt op deze wegen zelf de gladheid en hanteert
hierbij haar eigen regels. Het kan daardoor gebeuren dat
deze wegen op andere tijdstippen worden gestrooid.

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Met vragen over energiemaatregelen kunt u vanaf
donderdag 1 december tijdens openingstijden terecht
in het gemeentehuis in Burgum. Op donderdagavond is
de balie niet langer geopend. Meer informatie vindt u op
www.energieloket.net.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
ROND KERST EN OUD EN NIEUW
- Donderdag 20 december 2018 geopend tot 14.00 uur.
- Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018
gesloten.
- Maandag 31 december 2018 en dinsdag 1 januari 2019
gesloten.
- Voor het doen van geboorteaangifte en
overlijdensaangifte is het gemeentehuis op
maandag 24 en 31 december 2018 open van
11.00 - 12.00 uur geopend

Ons materieel
Wanneer we uitrukken om te strooien doen we dat met
6 machines. Met deze inzet kunnen we in 2,5 uur alle
routes strooien (bij sneeuwval en ijzel duurt het langer).
Let op!
Het weer is helaas niet altijd voorspelbaar. Hoe alert de
gladheidbestrijders ook zijn, het weer kan plotseling
omslaan. Preventief strooien is dan ook geen garantie
dat de wegen nooit glad zullen zijn. Door onvoorziene
omstandigheden kan het op sommige wegen plotseling
heel glad worden. Daarom geldt ook deze winter:
oppassen bij lage temperaturen!
Meer informatie
Voor meer informatie over gladheidbestrijding en de
routes kunt u terecht bij de afdeling Beheer (140511).
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Laat kortingsbonnen niet bepalen
wat je koopt: gebruik ze alleen voor
producten die je echt nodig hebt.
Kijk ook op www.ping.nl

www.t-diel.nl

Zichtbaarheid = Succes! Actief Media maakt je zichtbaar!

• Bedrijfsvideo’s
• Responsive websites
• A+ Video in de krant
• Adverteren

Bel ons voor de mogelĳkheden

0511-461294
ACTIEF

