T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
livemuziek band, 21.00-00.30 u
dorpshuis open tot 02.00 u., 2 februari 2019;
- Gytsjerk, ijsbaanterrein aan de Canterlandseweg/
Riemersmastrjitte, Trynsrock: muziekfestival met
livemuziek, 14.00-24.00 u., 14 september 2019;
- Hurdegaryp, parkeerterrein bij MFC It Maskelyn, Easter
Omwei 5, kofferbaksale, 10.00-17.00 u., 14 april 2019;
- Ryptsjerk, Teetún de Hollen, Oosterdijk 16, Slachtebosk,
Riedswâl, PKN kerk en Lytse Harmonie, Binnendijk

48, Maaitiidsevenement met kunstmarkt, exposities,
muziek op 3 locaties, presentatie Historische Werkgroep
Ryptsjerk en concert Bigband Drachten, 11.00-24.00 u.,
25 mei en 11.00-17.00 u., 26 mei 2019;
- Trynwâlden, start/finish bij Café ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51 te Oentsjerk, wielerwedstrijd door
Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Aldtsjerk,
15.00-18.00 u., 7 september 2019.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
Nieuwjaarsreceptie met livemuziek, 21.00-00.30 u.,
dorpshuis open tot 01.30 u., 5 januari 2019.

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR-VERGADERING ADVIESRAAD WMO
MAANDAG 14 JANUARI 2019
De adviesraad Wmo gemeente Tytsjerksteradiel is een
onafhankelijk adviesorgaan waar u terecht kunt voor
advies. Ook in 2019 blijft uw signaal voor ons van groot
belang om onze adviesfunctie goed uit te kunnen
oefenen.

Donderdag 17 januari is ons eerste inloopspreekuur in
2019 van 13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal van het

gemeente@t-diel.nl

140511

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3928627
Burgum, Hannelswei 3,
bouwen romneyloods (legalisatie)
4076067
Burgum, Hooijengastrjitte 3,
uitbreiden badkamer/verlengen dakkapel
4073683
Burgum, Nieuwstad 5,
bouwen baarhuisje bij de Kruiskerk
4026669
Earnewâld, Koaidyk 10 1,
Aanleg derde insteekhaven Camping it Wiid
4108409
Gytsjerk, Canterlandseweg 1,
legalisatie schuur en houtopslag
4070271
Mûnein, Dokter Kijlstraweg 11,
verbouwen woning
4014579
Mûnein, Dokter Kijlstraweg 20,
vergroten woning
4047747
Sumar, Heerenweg 52,
tijdelijk plaatsen en bewonen

3926649

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.

gemeente huis in Burgum. U bent van harte welkom
met uw vragen en/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.

gemeenteTytsjerksteradiel

Sumar, Knilles Wytseswei 11,
Verbouw schoolgebouw +
brandveilig gebruik

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend
voor de verbouw en het brandveiliggebruiken van het
schoolgebouw op het perceel Knillis Wytseswei 11 te Sumar.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

UITNODIGING INLOOPSPREEKUUR CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 17 JANUARI 2019
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.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

B. Omgevingsvergunning verbouw school en
brandveilig gebruik (uitgebreide procedure)

Maandag 14 januari 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 tot
19.30 uur een inloopspreekuur in de publiekshal van
het gemeentehuis, waar u terecht kunt met vragen,
opmerkingen, klachten of tips over Wmo-zaken.

woansdei 9 jannewaris 2019

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 tijdens
openingstijden terecht in het gemeentehuis in Burgum.
Op donderdagavond is de balie niet langer geopend.
Meer informatie vindt u op www.energieloket.net.

@tdiel

06 21 15 48 97
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Zichtbaarheid = Succes! Actief Media maakt je zichtbaar!

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

Bel ons voor de mogelĳkheden
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