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Aanvragen

Tongersdei 23 april 2015 om 19.30 oere,
begjint de ried. Foar mear ynformaasje oer de
stikken of de mooglikheid om yn te sprekken,
sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei de griffy

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningaanvragen binnengekomen:
- Burgum, Berchhiem, opendag met zorgmarkt,
15.00-20.00 u., 12 mei 2015;
-B
 urgum, clubhuis v.v. Bergum, livemuziek na

0511 - 460 508.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen
verleend:
1685935	Burgum, nabij Hillamaweg 62, diverse werkzaamheden
voor het bouwrijp maken van percelen
1666245	Ten noorden van Garyp (rondweg) kavelinrichting
1740003	Hurdegaryp, De Horst 13, aanleggen uitrit
1721079	Hurdegaryp, Gaelekamp 115, kappen van een boom
1741827	Noardburgum, Zevenhuisterweg 112, kozijn wijzigen
B. Ontwerpbesluit uitgebreide procedure
1402713	Burgum, Noordersingel 23a, wijzigen shop tankstation
naar dienstverlening, vergunning voor milieu en handelen
in strijd met regels Ruimtelijke Ordening
C. Besluit uitgebreide procedure
1498551	Hurdegaryp, Foksegatten 2 Hurdegaryp, wijzigen
stalsysteem, vergunning voor milieu

Informatiebijeenkomst infraprojecten
in en rond Hurdegaryp
Op dinsdag 28 april organiseert provincie Fryslân een informatiebijeenkomst over alle infraprojecten die spelen in en rond Hurdegaryp. Dit is
met name bedoeld voor inwoners van Hurdegaryp, Ryptsjerk en Tytsjerk.
Wanneer :
Aanvang :
Einde		 :
Waar		 :

dinsdag 28 april 2015
19.30 uur
21.30 uur
It Maskelyn, (Easter Omwei 5), Hurdegaryp

afloop laatste competitie wedstrijd, 16.00-21.00 u.,
10 mei 2015;
- Burgum, parkeerterrein Burg. Steenhuisenlaan
nrs. 34 t/m 40A, feestweek buurtvereniging met
plaatsen tent, diverse activiteiten met (live)
muziek en rommelmarkt, do. 15.30-24.00 u.,
vr. 20.00-00.30 u., za. 09.00-02.00 u., 11 t/m 13
juni 2015. Op 13 juni is de Burg. Steenhuisenlaan
vanaf de Hillamaweg tot aan kruising van huisnr.
72 afgesloten voor verkeer;
- Burgum, in en nabij woonzorgcentrum Berchhiem,
verkeers- en beweegactiviteiten dag voor
senioren, 10.00-16.00 u., 22 augustus 2015.
Tijdens de activiteit is een klein stukje van de
Prins Bernhardstraat tussen Oranje Stints en Prins
Willem Alexanderstraat afgesloten voor verkeer;
- Eastermar, sportcomplex de Burgerkamp,
sprookjesavond voor leden DOW met gezellig
samenzijn, 19.00-02.00 u., 2 mei 2015;
- Eastermar, Snakkerbuorren, De Komerk, ijsbaanterrein, dorpsfeest met een tent, kermis, braderie,
veemarkt en diverse activiteiten (kinderdisco,
spelletjes, klimwand, livemuziek e.d.),
do. 17.00-01.30 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 05.3002.00 u., 25 t/m 27 juni 2015. Gedurende de
veemarkt/braderie zijn de E.M. Beimastrjitte, Teije
Tolstrjitte, Kleine Teije Tolstrjitte en een gedeelte
van het Harstepaed afgesloten voor verkeer;

eefkes foarstelle
“Voettocht naar Bretagne”

-E
 astermar, Komerk en de Burgumer Mar, zeilwedstrijden met Skûtsjes. Za. 09.00-12.00 u. en
13.00-16.00 u., zo. 09.00-12.00 u. prijsuitreiking
om 15.00 u., 12 en 13 september 2015;
- Noardburgum, Kúkhernewei 40, terrein aan de
Oostersingel, trekker trek, 17.00-22.00 u.,
5 juni 2015;
- Oentsjerk, sportcomplex Van Haersmasingel 40,
Pjuktoernooi met na afloop een barbecue voor
KF de Wâlden, 10.00-22.00 u., 14 mei 2015;
- Ryptsjerk, voetbalkantine, seizoensafsluiting met
DJ, 17.00-22.30 u., 9 mei 2015;
- Sumar, tuin Middelpaed 3, besloten verjaardagsfeestje met DJ, 21.00-02.00 u., 6 juni 2015;
- Wyns, weiland Wynzer Binnenpaed 47, bruiloft
met livemuziek in feesttent, 20.30-00.30 u.,
5 juni 2015.

Verleningen
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningen verleend:
- 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;
- Ryptsjerk, terrein van de Vertakking, kerstsprokkel
fair met livemuziek, expositie van verschillende
soorten kunst, demonstreren van oude ambachten
en bloemschik demonstratie, 11.00-18.00/21.00 u.,
26 t/m 29 november 2015. Tijdens de
kerstsprokkelfair geldt een éénrichtingsverkeer
op de Binnendijk. De rijdrichting is vanaf de kant
van Gytsjerk.

horeca
AANVRAGEN
In de afgelopen week is de volgende aanvraag Drank- en Horecawet
binnengekomen:
- Burgum, Prins Bernhardstraat 1a, Bewegingscentrum Reset.

VERLENINGEN

U bent van harte uitgenodigd!

In de afgelopen week zijn de volgende Exploitatievergunningen
openbare inrichting verleend:
- Burgum, Schoolstraat 7B, theeschenkerij Zoet!;
- Eastermar, Robyntsjewei 22, groepsaccommodatie De Fruittuin;
- Garyp, Greate Buorren 32, koffie en theetuin Dier en
Tuinwinkel Elzinga;
- Ryptsjerk, Oosterdijk 10, Bed & Brochje De Klaborij.

Gewijzigde openingstijden
Op maandag 27 april is het gemeentehuis, in verband met Koningsdag, gesloten. Het composteerterrein en de grofvuillocatie zijn altijd
al dicht op maandag.
Bekijk meer gewijzigde openingstijden op www.t-diel.nl.

Mear witte? Gean nei:
www.ried.t-diel.nl

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

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Telefoon
14 0511
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een samenwerking met weekblad Actief

Zwemseizoen openluchtzwembad Gytsjerk gaat zaterdag van start
Op 25 april vindt de opening
plaats van het zwemseizoen
voor openluchtzwembad de
Sawn Doarpen in Gytsjerk.
Spelletjes in het zwembad,
een volleybaltoernooi op het
speelveld en een vrijmarkt
voor kinderen maken het een
feestelijke dag. De festiviteiten beginnen om 10.00 uur
met een officieel momentje, in
aanwezigheid van college- en
raadsleden van de gemeente
Tytsjerksteradiel.

Stichting Laat Trynwâlden
Zwemmen
Dat er een openluchtzwembad is
in Gytsjerk is niet vanzelfsprekend. Vijf jaar geleden werd het
met sluiting bedreigd omdat de
onderhoudskosten te hoog
werden. Burgers vonden het

behoud van het zwembad echter
dusdanig belangrijk dat ze een
stichting oprichtten en toezeiden
jaarlijks twintigduizend euro bij
elkaar te brengen als het zwembad
daardoor open kan blijven.
Het bestuur van SWIM! (oftewel
Stichting Laat Trynwâlden
Zwemmen) kreeg dat ook dit jaar
weer voor elkaar. Het zwemseizoen wordt dan ook geopend met
een ludieke actie, waarmee het
bijeengebrachte bedrag symbolisch wordt overhandigd aan de
college- en gemeenteraadsleden
van Tytsjerksteradiel.

Hoe heeft de stichting dit
voor elkaar gekregen?
Tienduizend euro is bijeengebracht dankzij donateurs,
sponsoren en fondsen. De andere

ingeschakeld voor de schoonmaakwerkzaamheden.

tienduizend euro is bijeengebracht door zelfwerkzaamheid.
Vrijwilligers en medewerkers van
zorgboerderijen hebben de
verantwoordelijkheid op zich
genomen het zwembad en de
badhokken dagelijks schoon te
houden en het terrein te onder-

houden. “Er wordt gewerkt in
ploegendiensten, waarbij een
aantal mensen ’s morgens de
taken op zich neemt en een aantal
mensen ‘s avonds”, vertelt
bestuurslid Fiona Boonstra.
Gedurende de zes weken zomervakantie worden jongeren

“We hopen dat ook dit jaar heel
veel mensen zullen ervaren hoe
heerlijk het zwemmen in de openlucht is”, zegt Fiona Boonstra.
Misschien zijn het er nog meer
dan vorig jaar omdat het overdekte zwembad in Burgum deze
zomer gesloten is vanwege
renovatiewerkzaamheden. De
leden van de zwemclub bijvoorbeeld zullen daardoor twee
avonden per week, buiten de
openingstijden, trainen in
Gytsjerk.
Zie voor de leuke activiteiten die
deze zomer in het zwembad
worden georganiseerd op
www.laattrynwaldenzwemmen.nl.

