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Omgevingsvergunningen
BESLUITEN
In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
3957055

Aldtsjerk, Van Sminiaweg 119, kappen bomen

3959733

Burgum, Mr W M Oppedijk v Veenwg 8, kappen boom

3972101

Burgum, Roggemounewei 83, kappen berk

3529281

Burgum, Schoolstraat 4, bouwen winkels en appartementen

3957595

Burgum, Tussendijken 41, kappen kastanjeboom

3925379

Gytsjerk, noordzijde Canterlandseweg 67, kappen bomen

3950203

Gytsjerk, Dr. O. Postmastrjitte 17, kappen boom

3897111

Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 33, kappen kastanje en spar

3948543

Hurdegaryp, Rijksstraatweg 77 A, tijdelijke plaatsen kantoorunit en
verplaatsen handelsreclame

3178157

Noardburgum, Woudweg 17, realiseren zorgappartementen en
recreatie/zorgappartement in een woonboerderij

3983855

Noardburgum, Zevenhuisterweg 2 A, plaatsen schutting

3967875

Oentsjerk, Van Haersmasingel 36, kappen 2 Elzen
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Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-

Aldtsjerk, Jeen van den Bergplein naast café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107,
oudejaarsmiddagfeest, 15.00-21.00 u., (muziek tot 20.00 u.,) 31 december 2018;

-

Aldtsjerk, in café Moarkswâl en evt. op het Jeen van den Bergplein naast café Moarkswâl,
Van Sminiaweg 107, Oudejaarsnachtfeest in een feesttent met muziek, 00.30-04.30 u.,
31 december 2018;

-

Gytsjerk, weiland nabij Gytsjerksterhoeke 37A, carbid schieten, 11.00-17.00 u., 31
december 2018;

-

Jistrum, Fjildwei 8, kantine vv Jistrum, voetbal derby tegen BCV met na afloop een
feestje, 16.00-22.00 u., 3 november 2018;

-

Noardburgum, terrein Hanegraaffweg, carbid schieten, 10.00-17.30 u., 31 december
2018;

-

Sumar, weiland achter dorpshuis de Kamp, mechanische muziek in een tent,
vreugdevuur en een vuurwerkshow, 24.00-05.00 u., carbid schieten, 11.00-22.00 u., 31
december 2018;

-

Suwâld, weiland nabij de Warren 1, carbid schieten, 11.00-18.00 u., 31 december 2018.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/ontheffingen verleend:
-

Burgum, kantine VV Bergum, muziek na voetbalwedstrijd VV Bergum 1 en SVBO 1,
15.30-21.00 u., 2 december 2018;

-

Garyp, dorpshuis It Geahûs, Gr. Buorren 15, livemuziek met aansluitend een buffet,
15.00-20.00 u., 10 november 2018;

-

Garyp, dorpshuis It Geahûs, Gr. Buorren 15, livemuziek, 20.00-02.00 u., 17 november
2018;

-

Gytsjerk, Gymzaal, Waling Dykstrastrjitte 37, intocht Sinterklaas, 13.00-17.00 u.,
ontvangst bij basisschool Trimwalda, 24 november 2018;

-

Suwâld, vanaf de kade aan het Zuiderend naar dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
intocht Sinterklaas met muziekkorps, 13.30-14.30 u., 24 november 2018.
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Horeca
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Bekendmakingen
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Voetnote
Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronisch gemeenteblad. Voor nadere info
over de vermelde aanvragen/ besluiten en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zie www.tdiel.nl of bel met 14 0511
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Losse artikelen
RIEDSGEARKOMSTE 1 NOVIMBER 2018
19.30 oere, gemeentehûs Burgum
Op de aginda:
-

It plan fan oanpak Ferbetterplan bedriuwsfiering

De Programmabegrutting 2019-2022

De begrutting 2019 (en de mearjierrerûzing 2020-2022) is de earste fan it nije kolleezje op
basis fan it koalysjeakkoart ‘Duorsum Oparbeidzje’
It kolleezje biedt de ried in realistyske, mar noch net slutende begrutting foar 2019 oan en in
reedlik perspektyf foar de jierren 2020 oant en mei 2022. Dêrby litte de lêste twa jier in posityf
saldo sjen.
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl (blokje Kalender-1 nov. 2018). Dêr kinne
jo de ried ek live folgje. Boppedat stjoert RTV Kanaal 30 de gearkomste 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

Gasloos wonen? Kom 1 november naar het Energie(k)loket
Donderdag 1 november kunt u zich kosteloos en vrijblijvend laten informeren over gasloos
wonen. Bij het Energie(k)loket in Hurdegaryp vertellen technische- en financiële deskundigen in
begrijpelijke taal wat (technisch) mogelijk is, of uw woning geschikt is en over de financiële
gevolgen van gasloos wonen. De gemeente is ook aanwezig en informeert u over de
beschikbare subsidies. Ook meer weten over gasloos wonen? Kom dan donderdag 1 november
tussen 17.00 - 20.00 uur langs bij het Energie(k)loket, Fuormanderij 3 in Hurdegaryp.

Uitnodiging inloopspreekuur-vergadering adviesraad WMO maandag 5
november 2018 + logo wmo adviesraad
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 5 november is onze volgende openbare vergadering. De vergadering begint om 19.30
uur en is 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 30 01 33 38.

Ontheffing aanvragen voor carbid schieten kan tot 1 november
Het afschieten van carbid is een echte traditie bij oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig
en zonder al te veel overlast gebeurt. Voordat u carbid afschiet, hebt u ontheffing nodig van de
gemeente.
Vraag op tijd aan
Een ontheffing voor het afschieten van carbid moet vóór 1 november a.s. worden aangevraagd.
De ontheffing kost € 17,75 (alleen als deze wordt verleend). U kunt de ontheffing aanvragen via
het aanvraagformulier op de website. Aanvragen die na 1 november binnenkomen, worden niet
meer in behandeling genomen.
Regels voor carbid schieten
Er mag er alleen tussen 08.00 uur en 22.00 uur carbid worden geschoten. Het terrein waarop
het afschieten plaatsvindt, moet op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing
en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen. Ook moet u
een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein. De gemeente bekijkt
samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u een ontheffing.
Eigen verantwoordelijkheid
De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij
zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.
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Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel
werkt volledig op afspraak. Maak deze via

of telefonisch via 14

0511 (zonder netnummer).
Bezoek en postadres
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