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1 April 2015

horeca

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANVRAGEN

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de
volgende aanvragen Exploitatievergunning openbare inrichting
binnengekomen:

In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

-	Gytsjerk, Canterlandseweg 1,
theehuis Sa Leuk Hûs;
-	Sumar, Greate Buorren 12,
café De Inloop.

Wil jij graag studeren,
maar hebben jij en je ouders
de financiële middelen er niet voor?
Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!

A. Verleend reguliere procedure
1644585
Garyp, Eendrachtsweg 1, Kansen in kernen te Garyp
1507077
Mûnein, Jelte Binnesweg 37, Nieuwbouw woning
1669175	Burgum, Kupersstrjitte 60, Ombouwen gedeelte winkel
tot woning
1539485
Tytsjerk, Suderein 44, Uitbreiding bedrijfshal
1696261
Burgum, Tuorrebout 38, Kap op garage

Stichting Rauwerda-Westra Fonds
Studiejaar 2015-2016
Hoe jij in aanmerking komt voor deze toelage?
Kijk dan op www.t-diel.nl
Hier vind je meer informatie en een inschrijfformulier.
Wees er snel bij, want je aanvraag moet vóór 1 mei binnen zijn.

AANVRAGEN
In de afgelopen week is de
volgende aanvraag Dranken Horecavergunning
binnengekomen:
-	Sumar, Greate Buorren 12,
café De Inloop.

Gewijzigde openingstijden rond Pasen

Vooraankondiging informatiebijeenkomst snel internet

Goede vrijdag (vrijdag 3 april 2015)
Gemeentehuis gesloten, maar de grofvuillocatie en
het composteerterrein zijn wel normaal geopend.
Tweede paasdag (maandag 6 april)
Gemeentehuis, grofvuillocatie en het composteerterrein gesloten.

Op 21 april organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met het Breedbandloket van
de provincie Fryslân een informatiebijeenkomst: Hoe kunt u als
burger, ondernemer en instelling in
het buitengebied van Tytsjerksteradiel snel internet tot uw beschik-

evenementen
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:
- Burgum, kantine BCV ‘de
Foarset’, Fryske dei rondom
voetbalwedstrijd BCV 1–Broekster Boys 1 met live muziek,
16.00-22.30 u., 25 april 2015;
- Burgum, op de skatebaan/rond
Kiehool, eindpresentatie
Kickstart, kinderfestival met
livemuziek, 14.00-22.00 u.,
3 juni 2015
- Earnewâld, gedeelte Wiidswei,
plaatsen opblaasbare
stormbaan tijdens dorpsfeest,
09.00-16.00 u., 25 april 2015.
Gedurende de activiteit wordt
een gedeelte van de Wiidswei
t.h.v. de haven afgesloten
voor verkeer
- Fryslân, doortocht Aldtsjerk en

Bartlehiem, Elfstedentocht
op de schaats, 04.00-24.00 u.,
1 juni 2015 t/m 1 juni 2020
- Ryptsjerk, twee percelen grond
aan de Breeddijk 1, middelgroot
paardenconcours, 08.00-17.00
u., 16 en 17 mei 2015
- Trynwâlden, start/finish Van
Haersmasingel t.h.v.
winkelcentrum Oentsjerk,
wielerwedstrijd “De Omloop
van de Trynwalden”, door
Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein,
Readtsjerk en Aldtsjerk,
15.00-18.00 u.,
5 september 2015.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de
volgende vergunningen verleend:
-B
 urgum, weiland tegenover
Gaestmabuorren 12, dressuurconcours, 16.00-21.00 u.,

30 april t/m 2 mei 2015
-E
 astermar, Sumarderwei 3,
Oldtimerdag en maaiwedstrijd,
09.00-17.00 u., 30 mei 2015
-H
 urdegaryp, treinstation
Hurdegaryp, wandeltocht ‘Loop
Leeuwarden’, 07.00-11.00 u.,
7 juni 2015
- J istrum, Fjildwei, kantineplein
en muziekkoepel ‘de Tinte’,
kickstart eindconcert met
4 bands en liveoptredens,
17.00-02.00 u., 22 mei 2015
-N
 oardburgum, Woudweg 19,
opendag Van der Wal Hout met
demo’s van nieuwe producten
en machines, 10.00-16.00 u.,
11 april 2015
- Ryptsjerk, Teetún Oosterdijk

16, voorjaarsfair/markt,
10.00-17.00 u., 30 mei 2015
-R
 yptsjerk, terrein van de
Vertakking, Brocante Túnfair,
10.00-17.00 u., 6 juni 2015.

king krijgen? De informatiebijeenkomst wordt gehouden in De Pleats
in Burgum en begint om 20.00 uur.
Deze bijeenkomst is vooral
bedoeld voor bewoners, bedrijven
en instellingen in het buitengebied waar geen COAX-kabel of
glasvezel ligt.

bekendmakingen
Coördinatieregeling
ontwerp besluiten locatie
Skepersloane 2A Garyp IMRO code NL.IMRO.
0737.00BPVIWP09-ow01
Ontwerp wijzigingsplan
Het ontwerp-wijzigingsplan
‘Bestemmingsplan Buitengebied
2013, Skepersloane 2A Garyp
(nieuw bouwperceel) en
Westerein 32 Garyp (aanpassen
bouwperceel)’.
Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (ex. artikel 2.1 lid 1 sub a
Wabo) heeft betrekking op de
realisatie van een nieuw agrarisch
bedrijf op het perceel Skepersloane 2A te Garyp.

De besluiten worden met
toepassing van paragraaf 3.6.1
van de Wet ruimtelijke ordening
gecoördineerd.
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@t-diel.nl
of mondeling (balie Bouwen
en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen van
2 april 2015 tot en met 13 mei 2015
ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen. En zijn te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl (met bij
het plan genoemde IMRO-code).

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het electronische Gemeenteblad.
Voor nadere info over de vermelde aanvragen/besluiten en de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.
Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Wie de homepage van de gemeenten bezoekt, ziet in één oogopslag
dat er op de sites informatie is te
vinden over de grofvuillocatie, het
composteerterrein of de openingstijden van de balie. Vragen over
de WOZ-belasting? Een nieuw
paspoort nodig? Veranderingen
doorgeven aan de gemeente
vanwege verhuizing, trouwen,
geboorte of een overlijden?
Op de homepage is díe informatie
te vinden die voor de meeste
websitebezoekers van belang is.

Achter de schermen wordt hard
gewerkt om het mogelijk te maken
dat men steeds meer zaken met de
gemeente online kan regelen.
“Niet voor iedere procedure is dat
even gemakkelijk. Soms moeten
werkprocessen veranderd worden,
of oplossingen gezocht worden
voor de bestaande wet- en
regelgeving. Maar waar het kan,
maken we het mogelijk.”

Regelen vanuit huis
“We willen de digitale dienstverlening nog meer verbeteren”,
vertellen Jolanda en Tjitske.

Samenwerking met
Achtkarspelen

“Door het mogelijk te maken dat
zoveel mogelijk dingen te regelen
zijn vanuit eigen huis.”
Voor het doorgeven van verhuizingen hoeft men bijvoorbeeld niet
meer naar Burgum te reizen.
“Het mag bij de balie, maar men
kan het ook eenvoudig via internet
doen”. Dankzij de vernieuwde
sites is dit ook gemakkelijk te
regelen via mobiele telefoon
of tablet.

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

een samenwerking met weekblad Actief

Vernieuwde website gemeente is vraaggericht
De websites van de gemeenten
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn vernieuwd.
“Met deze vernieuwing hebben
wij de vraag van de burger
nog meer centraal gesteld”,
vertellen Tjitske Tania en
Jolanda Booi, de gemeentemedewerkers die achter de
schermen handen en voeten
gaven aan deze vernieuwing.

Telefoon
14 0511
(geen netnummer)

De gemeente Tytsjerksteradiel
werkt op het gebied van digitalisering nauw samen met de gemeente
Achtkarspelen. De vernieuwde
websites zijn bijvoorbeeld in
beide gemeenten ingevoerd. Veel
informatie geldt voor de burgers
van beide gemeenten. “Bijvoorbeeld de regels ten aanzien van
het aanvragen van een paspoort.
Het is dan niet nodig dat twee
gemeenten dat apart formuleren”,
zegt Tjitske Tania. “We doen dat in
één keer, zodat er meer tijd overblijft
voor de specifieke verschillen of
uitzonderingssituaties.”

11 april: grote woningmarkt
op het gemeentehuis in Burgum
Zaterdag 11 april, van 10.00 tot
15.00 uur, is er weer een
Woonoffensief in Tytsjerksteradiel. In de hal van het gemeentehuis tonen makelaars uit
Tytsjerksteradiel gezamenlijk
het huizenaanbod. Bouwbedrijven, architecten, installateurs
en bijvoorbeeld financieringsadviseurs zijn eveneens aanwezig.
Huizenzoekers vinden zo alle
nodige informatie op één plek.

Subsidies of leningen
Er bestaan diverse subsidies.
Bijvoorbeeld de tijdelijk beschikbare renovatiesubsidie (vijfduizend
euro) bedoeld voor woningen met
een aankoopwaarde tot 180.000
euro. De Fryske Energiepremie is
een subsidie waarmee tot maximaal
2800 euro vergoed wordt voor het
isoleren van de woning. Goedkoop
een lening afsluiten is ook mogelijk. Bedoeld om energiebesparende
verbeteringen aan je huis te
realiseren kan maximaal vijfentwintigduizend euro worden geleend.

Veel mogelijkheden
“Dit is een juist moment een huis te
kopen,” zegt beleidsmedewerker
Willem Bil die alle huizenzoekers
aanraadt langs te gaan.
“De hypotheekrente is historisch
laag, subsidie beschikbaar en
bedrijven zijn bereid de handen
ineen te slaan.” Het huizenaanbod
van alle makelaars wordt per
prijsklasse getoond op panelen.

Bouwbedrijven, installateurs en
mensen van het Energieloket zijn
betrokken. Zij denken mee met de
klant. Er is zoveel mogelijk.
Bijvoorbeeld voor senioren die een
woning willen aanpassen. Of voor
mensen die hun huis van een
energielabel A willen voorzien.
En misschien wordt een bijna ideale
woning helemaal ideaal na een
goed idee voor een verbouwing.

