T-diel(t) mei
EVENEMINTEN

- Sumar, weiland aan de Polderdyk, paardenmarathon
Sumarreheide, tocht met 8 hindernissen, 09.00-24.00 u.,
28 september 2019.

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, parkeerterrein op de Markt, kermis,
14.00-23.00 u., 1 t/m 4 mei 2019;
- Burgum, parkeerterrein op de Markt, kermis,
14.00-23.00 u., 4 t/m 7 september 2019;
- Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5,
toneelvoorstelling met na afloop livemuziek,
20.00-02.00 u., 2 februari 2019;

VERLENINGEN

BEKENDMAKKINGS
ALDDIEL 1, TYTSJERK

Beroep instellen
Van 29 december 2018 tot en met 11 februari 2019 (6
weken) kan tegen het besluit van het college beroep

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Hurdegaryp, voetbalkantine Sportcomplex De Warren,
Jintewarren 6, voetbalkantine langer open i.v.m. bingo
voor leden, 17.00-21.00 u., 22 december 2018;
- Ryptsjerk, sportcomplex vv Rijperkerk, nieuwjaarsreceptie
met muziek, 15.00-22.00 u., 5 januari 2019.

Stukken ter inzage
Het op 17 december 2019 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied
2013, Alddiel 1 Tytsjerk (wijziging bestemming), ligt
vanaf 28 december 2018 tot en met 8 februari 2019 (6
weken) ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is
te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP36-vg01
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worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig
hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar te maken.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
4094013
Burgum, Burg van Panhuyslaan 7, kappen eik
4104393
Burgum, Lauermanstraat 21 A, kappen 2
bomen
4049905
Eastermar, langs Groeneweg (kadastraal
Oostermeer M, 1575), kappen bomen
4056037
Eastermar, It Heechsân 17, kappen bomen
4067897
Eastermar, Teije Tolstraat 36, wijzigen oprit,
verplaatsen afwaterput
3833485
Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 57 A,
nieuwbouw Multifunctioneel Centrum
(ontmoetingsruimte)
4013689
Jistrum, Marwei 16, uitbreiden woning
4030865
Oentsjerk, Rengersweg 53, vergroten
woning met aanbouw
B. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure
3794797
Noardburgum, Dokter Ypeijlaan 13,
realiseren paardenbak

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.

MIENSKER 1, BURGUM
Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan
Buitengebied , Miensker 1 te Burgum (uitbreiding
bouwperceel en verplaatsen bouwvlak) en het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen met ingang
van 28 december 2018 tot en met 7 februari 2019 ter
inzage bij de balie Bouwen en Wenjen.
Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning zijn te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP37ow01). De besluiten worden
met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening gecoördineerd.

Ontwerp wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding
van het woonperceel en een verplaatsing van het
bouwvlak enkele meters in westelijke richting
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voorziet in de
bouw van een nieuwe woning op het betreffende perceel.
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

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

KERSTBOMENINZAMELING 2019
Traditiegetrouw haalt de gemeente in week 2 kerstbomen op. Het inzamelschema is als volgt:

Datum kerstboominzameling

Plaatsen
Aldtsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Gytsjerk, Ryptsjerk, Wyns

Woensdag 9 januari

Tytsjerk, Suwâld, Hurdegaryp

Donderdag 10 januari

Burgum

Vrijdag 11 januari

Noardburgum, Jistrum, Eastermar, Feanwâldsterwâl

Maandag 14 januari

Sumar, Garyp, Earnewâld, Burgum West

gemeenteTytsjerksteradiel

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. Op donderdagavond is
de balie niet langer geopend. Meer informatie vindt u op
www.energieloket.net.

Gemeentehuis Tytsjerksteradiel
- Maandag 31 december 2018 en dinsdag 1 januari 2019
gesloten.
Voor het doen van een geboorte- of overlijdensaangifte is
het gemeentehuis geopend op maandag 31 december 2018
van 11.00 – 12.00 uur.
Milieustraat en composteerterrein
De milieustraat en het composteerterrein zijn gesloten op
maandag 31 december en dinsdag 1 januari.

Op bovenstaande data kunt u de kerstboom bij de weg neerleggen. Graag de bomen zoveel mogelijk bij elkaar
leggen zodat wij snel alle kerstbomen op kunnen halen.

140511

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).

OPENINGSTIJDEN ROND KERST EN
OUD EN NIEUW

Dinsdag 8 januari

gemeente@t-diel.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

@tdiel

06 21 15 48 97

Afvalinzameling
In week 1 is er geen extra-aan-huis inzameling van grof
huishoudelijk afval en snoeiafval. De reguliere inzameling
(biobak) op maandag 31 december en dinsdag 1 januari
komen te vervallen.

www.t-diel.nl
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De Bewus
Karbidsjitte is in prachtige tradysje dy’t
njonken it fertroude knallen foar gesellichheid soarget tidens de jierwiksel. Yn Fryslân
wolle wy dizze tradysje behâlde foar de
kommende generaasjes. It is wol fan grut
belang dat it karbidsjitten (fan de earste kear
ôf) op in feilige wize bart. Om’t it oantal
karbidknallers sûnt de nije fjoerwurkwet fan

2014 noch hieltyd eksplosyf tanimt, wolle
wy it oantal (slimme) ûngemakken sa leech
mooglik hâlde. Dy ûntsteane faak troch
ûnbekendens en/ of it nimmen fan
ûnnediche risiko’s. Soargje dêrom dat der
altyd in Bewust Oplettende Carbid-Knaller
(BOCK) oanwêzich is. De BOCK is op de hichte
fan de fiif tips foar feilich karbidsjitten:

5 tips
1. Soargje foar in goede tarieding

Freegje op tiid by dyn gemeente nei de betingsten en fergunningen.

2. Tink om dysels

Brûk beskerming foar it gehoar en draach in feiligheidsbril om dysels te beskermjen.

3. Brûk goed materiaal

Brûk allinnich in molkbus yn goede steat mei in stevige boaiem. Sjit mei in plestik bal
yn plak fan in molkbusdeksel en soargje derfoar dat de bus, nei it ôfstekken,
net werom sjitte kin.

4. Stek it karbid feilich oan

Stek de bus oan mei in fakkel op in stôk wylsto sels oan de sydkant fan de molkbus
stiest. Gean nea op de bus sitten. Soargje derfoar dat it publyk op in feilige ôfstân
stiet.

5. Soargje foar EHBO

Soargje derfoar dat der genôch blusmiddels (wetter om ôf te kuolje, blustekken)
oanwêzich binne, sadatst goed reagearje kinst, mocht der dochs wat ferkeard gean.

De BOCK is oarspronklik in ynisjatyf fan Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting
Carbidschieten Drenthe en wurdt stipe troch de Nederlandse Brandwonden Stichting en in grut oantal Fryske gemeenten
en de Veiligheidsregio Fryslân.

Sjoch foar mear ynformaasje op wieisdebock.nl. Folgje en
like ús ek op social media mei #wieisdebock.

gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

