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Evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningsaanvragen binnengekomen:
-

Bartlehiem, tuin Bartlehiem 17, bruiloft met livemuziek, 19.00-02.00 u., 18 augustus
2018;

-

Burgum, de Markt, beachvolleybal en tennis met muziek, 08.00-23.00 u., 17 en 18
augustus 2018. Gedurende de activiteit ligt er zand op het parkeerterrein;

-

Noardburgum, Protestantse Kerk, Rijksstraatweg 15, tuinfeest en afscheidsdienst
i.v.m. aftreden dominee, 30 juni en 1 juli 2018. Za 17.00-21.00 u., zo. vanaf 14.00
u.

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

Burgum, fierljepterrein Burgumerdaam, fierlepwedstrijden, 19, 20 en 22 juni 19.0023.00 u., 14 juli 14.30-23.00 u., 1, 5 en 17 aug. 18.30-23.00 u., 1 sept. 14.0023.00 u., 3 sept. 21.00-23.00 u.;

-

Eastermar, Snakkerbuorren, De Komerk, ijsbaanterrein, dorpsfeest met feesttent,
livemuziek, kermis, diverse activiteiten, braderie en veemarkt, 28 t/m 30 juni 2018.
Do. 17.00-01.30 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 05.30-02.00 u,;

-

Hurdegaryp, Sportcomplex De Warren, Jintewarren 6, Familiedag VV Hardegarijp met
baggerfunloop, voetbaltoernooi, barbecue en livemuziek, 11.00-23.00 u., livemuziek
17.00-21.00 u., 16 juni 2018;

-

Jistrum, in het dorp, It paad fan de Wûnderdokter, theatrale wandeling over het leven
van Joost Wiersma, 10.00-24.00 u., 23 juni 2018;

-

Oentsjerk, sportcomplex en terrein kaatsvereniging, Van Haersmasingel 40, Junior
Fun met korfbaltoernooien, livemuziek in een feesttent en overnachtingen in tentjes,
vr. 15.00-02.00 u., za. 08.15-02.00 u., zo. 09.00-12.00 u., 22 t/m 24 juni 2018;

-

Ryptsjerk, dorpshuis de Einekoer, Heermawei 3 en terrein ernaast, dorpsfeest met
diverse activiteiten, kermis en livemuziek in een feesttent, ma. 18.30-24.00 u., di.
18.00-00.30 u., wo. 19.00-21.00 u., do. 14.00-01.00 u., vr. 09.30-02.30 u., za.
10.30-19.30 u. en zo. 09.15-12.00 u., 11 t/m 17 juni 2018;

-

Ryptsjerk, dorpshuis Einekoer, Heermawei 3, dorpshuis langer open i.v.m.
dorpsfeest, do. 19.00-01.30 u., vr. 19.00-03.30 u., 14 en 15 juni 2018;

-

Sumar, nabij Café de Inloop, Greate Buorren 12, beachvolleybal, 08.00-19.00 u., 7
juli 2018. Gedurende de activiteit wordt de Greate Buorren vanaf kruising Achterwei
tot kruising Koekoekswei afgesloten voor verkeer.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Horeca
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Omgevingsvergunningen
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
3645231

Burgum, Achter Nieuwstad 42, (kadastraal Bergum G, 5203), kappen 1
boom

3656045

Burgum, Tussendijken 57, kappen dode boom

3665403

Burgum, Wettermunt 35, kappen boom

3670943

Garyp, Greate Buorren 11, bouwen overkapping (strijd met
bestemmingsplan)

3697537

Garyp, Westerein 25, aanleggen nieuwe uitrit

3632607

Hurdegaryp, It Súd 14 t/m 22 (even), It Doekewiid 36 t/m 56 (even),
nieuwbouw 16 woningen

B.

3625663

Sumar, Bosweg 11, aanleggen paardenbak/paddock

3641805

Tytsjerk, Woelwijk 31, kappen bomen

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
3679495

Garyp, Master Lubwei 23, aanleggen inrit

3604583

Oentsjerk, Van Haersmasingel 6, kappen 2 bomen
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Bekendmaking

Vastgesteld wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Burgum 2016, Nieuwstad
72 (wijziging bestemming) met Imro code 01BPXIIWP01-vg01
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kunnen belanghebbenden 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.
Stukken ter inzage
Het bovengenoemd, op 6 juni 2018 vastgestelde, plan ligt vanaf 14 juni 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 IMRO-code)

Ontwerp wijzigingsplannen Seadwei 1 te Eastermar en Bosweg 1 te Sumar
Plannen
Het ontwerp-wijzigingsplan voor de Seadwei 1 te Eastermar voorziet in een
bestemmingsplanwijziging van een agrarische bedrijfsbestemming in een niet agrarische
bedrijfsbestemming en is te vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP26-ow01)
Ook het ontwerp-wijzigingsplan Bosweg 1te Sumar heeft betrekking op een wijziging
van de agrarische bedrijfsbestemming in een niet agrarische bedrijfsbestemming en is op de
site www.ruimtelijkplannen.nl te vinden (met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPVIWP28-ow01)
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@tdiel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 14 juni 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 IMRO-code)

Ontwerp bestemmingsplan ‘Bulthuissingel 12 , Burgum (wijziging
bestemming)’ – IMRO code NL.IMRO.0737.BPXIII
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan
Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail gemeente@tdiel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 14 juni 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 IMRO-code)
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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.t-diel.nl of bel met 14 0511

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Losse artikelen

RIED TONGERSDEI 21 JUNY 2018

Aginda
Skriftlike fragen GrienLinks juridyske ferplichtings gemeenten op it mêd fan minskerjochten
Ljochtbelied, effekt stâlljocht op fee ynbegrepen
Fêststellen bestimmingsplan Tergracht 17, Wyns
Fêststellen bestimmingsplan Kooiweg 2, Gytsjerk
Ferklearring gjin betinkings omjouwingsfergunning Woudweg 17, Noardburgum
Konsept-begrutting 2019 en Jierrekken 2017 De Marrekrite
Jierstukken 2017, aktualisearre begrutting 2018 en ûntwerp-begrutting 2019 Jobinder
Gunning oanbesteging accountantskontrole
Beneaming waarnimmend riedsfoarsitters

Mear ynformaasje
De riedsgearkomste begjint om 19.30 oere yn de riedseal fan it gemeentehûs yn Burgum.
Hawwe jo fragen, nim dan kontakt op mei Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460
714, of sjoch op raad.t-diel.nl

Uitnodiging inloopspreekuur cliëntenraad werk en inkomen donderdag 21
juni + logo (eerder al eens aangeleverd)
De cliëntenraad Werk en Inkomen behartigt de belangen van inwoners van Tytsjerksteradiel
die van een minimum inkomen moeten leven. De raad heeft hiervoor een adviserende rol aan
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt
uiteindelijk de besluiten.
Donderdag 21 juni is er weer een inloopspreekuur van 13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal
van het gemeente huis in Burgum. U bent van harte welkom met vragen of opmerking met
betrekking tot werk en inkomen.
De cliëntenraad is ook telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer is: 06-10841122. Wilt u
meer informatie over wat de cliëntenraad doet? Kijk dan op de website: www.crwwbtdiel.nl.

OPROEP AAN ALLE MILITAIRE VETERANEN TYTSJERKSTERADIEL

In het kader van de Veteranendag 2018 organiseert burgemeester L. J. Gebben namens het
gemeentebestuur een bijeenkomst op zaterdag 23 juni van 16.00 tot 19.00 uur.
Deze ontmoetingsbijeenkomst is voor alle militaire veteranen woonachtig in
Tytsjerksteradiel. Zij hebben zich deze titel waardig gemaakt door hun inzet gedurende de
Tweede Wereldoorlog of daarna, deelnemend aan vredesmissies. De uitnodigingen voor deze
ontmoeting zijn inmiddels verstuurd. Een groot aantal van uw namen is bij ons bekend uit
het veteranenregister. Bent u militair veteraan en ontving u géén uitnodiging van onze
burgemeester en wilt u deelnemen aan de veteranenbijeenkomst? Meldt u zich dan tot
uiterlijk 18 juni aan bij mevrouw Y. Rosier. Aanmelden kan door te bellen met 0511 – 460
803 of door een e-mail te sturen naar bodedienst@t-diel.nl.

Helpt u mee met het opsporen van zieke iepen?
Maandag 18 juni start Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) met de jaarlijkse controle van iepen
om zieke iepen op te sporen. De Iepenwacht zet hiervoor vijf inspecteurs in die de iepen
gaan controleren. Tijdens de inspectieperiode – medio juni tot en met september - worden
de inspecteurs graag geholpen bij het opsporen van zieke iepen door de bewoners van
Tytsjerksteradiel.
Wanneer iemand een zieke iep heeft, of weet te staan, kan hij of zij dit melden via het
meldingsformulier op de website. http://www.iepenwachtfryslan.nl/iepenwachtfryslan/melden/
Iepen in Nederland worden bedreigd door iepziekte. Een dodelijke en besmettelijke ziekte
die – als de ziekte haar gang kan gaan – ervoor kan zorgen dat deze zo kenmerkende boom
niet meer voorkomt in het Hollands landschap. In Fryslân staan nog veel iepen die stuk voor
stuk het behouden waard zijn. Stichting Iepenwacht Fryslân maakt zich met succes sterk
voor het behoud van deze karakteristieke boom!
Meer informatie vindt u op www.iepenwachtfryslan.nl
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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).
Bezoek en postadres
Extra openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Balie Bouwen en Wenjen is ook op donderdagavond van 17.00 tot 22.00 uur geopend op de
Fuormanderij 3 in Hurdegayp. Meer informatie vindt u op www.energieloket.net.
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