T-diel(t) mei
evenementen

15 july 2015

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

AANVRAGEN

Veel vakantiegangers nemen maatregelen om een woninginbraak tegen te gaan. Maar denkt u ook
na bij het afgeven van een kopie van uw identiteitsdocument tijdens uw vakantie.

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningaanvragen
binnengekomen:

Als slachtoffers van identiteitsfraude kunt u grote financiële en
maatschappelijke schade ondervinden.

-	Earnewâld, Westersail, Wiidswei 1a, live muziek, 20.00-01.00 u.,
20 juli 2015;
-	Earnewâld, Westersail, Wiidswei 1a, live muziek,19.00-01.00 u.,
14 augustus 2015;
-	Garyp, speelveldje aan Koutenburg, buurtbarbecue met muziek,
17.00-02.00 u., vanaf 00.00 u. achtergrond muziek, 15 augustus 2015;
-	Sumar, Joute van der Meerwei 2a, familiedag v.v. Suameer,
08.30-23.30 u., 15 augustus 2015;
-	Suwâld, loods aan Noorderend 10, trouwfeest met live muziek,
08.00-01.00 u., 3 juni 2016.

Wat moet u doen?
1. Schrijf op de kopie van de
identiteitskaart of paspoort
voor wie de kopie bestemd is.
2. Streep het burgerservicenummer
door.
3. Onderaan de identiteitskaart
staat dit nummer nogmaals,
streep deze ook door.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen verleend:
-	Earnewâld, parkeerterrein voor café ’t Skippershûs, skûtsjefeest,
uitbreiding terras met buitentap, overkapping en livemuziek,
20.00-01.00 u., 21 juli 2015;
-	Earnewâld, Wiidswei, braderie, 14.00-21.00 u., 3 augustus 2015;
-	Earnewâld, parkeerterrein voor café ’t Skippershûs, braderiefeest,
uitbreiding terras met buitentap, overkapping en livemuziek,
19.00-01.00 u., 3 augustus 2015.

Identiteitsfraude
Op uw paspoort, rijbewijs of
identiteitsbewijs staan persoonsgegevens zoals geboortedatum,
woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopieren van deze

gegevens vergroot u de kans dat u
slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan
bijvoorbeeld met uw gegevens
een bankrekening openen.

Vaak is het doorgeven van het
documentnummer en soort
document al voldoende.
Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Ruimte gezocht voor kledingbank Tytsjerksteradiel

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BESLUITEN
A. Verleend reguliere procedure
In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
1859465	Aldtsjerk, Eysingapad 19, plaatsen twee dakkapellen
1823469	Eastermar, Zwarteweg 6, verbouw bedrijfswoning
1760941	Hurdegaryp, It Waarlamke 4 – 14, bouwen zes woningen
1853517	Hurdegaryp, Rijksstraatweg 59, dak doortrekken bijkeuken
1871267	Jistrum, Hessel Loonstrastrjitte 10, dakkapel plaatsen
1807453	Suwâld, Ds. Pelstraat 17, renovatie + uitbreiding bestaande stal
1840939	Tytsjerk, Suderein 18, handelen in strijd met RO tbv bouw
carport (verleende omgevingsvergunning)

Voor een kledingbank in oprichting, wordt er gezocht naar een ruimte in Burgum, waar kleding
gesorteerd en gepresenteerd kan worden.
Voor wie is de kledingbank
bedoeld?
Met de kledingbank worden
mensen geholpen die nu geen
geld hebben om kleding aan te
schaffen. Bij de kledingbank
Tytsjerksteradiel kunnen zij gratis
kleding uitzoeken. Gedacht kan
worden aan mensen die zijn
aangesloten bij de voedselbank,

de kredietbank, of minimaregelingen ontvangen van de gemeente.
Er zijn geen commerciële
bedoelingen met de kledingbank.
Daarom is men op zoek naar een
locatie die gratis, of zo goedkoop
mogelijk, is.
Heeft u een geschikte locatie?
Mocht u een geschikte locatie met

voldoende ruimte hebben, dan
kunt u contact opnemen met de
familie Glas, per e-mail
v.kuipers4@chello.nl of op
telefoonnummer 06-81 45 37 89

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronische 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
(geen netnummer)

Website
www.t-diel.nl
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Controleer goed op tekenbeten!

Wat doet een gemeenteraadslid?

Teken hebben de naam in het bos te huizen, maar ze komen
overal voor. De beestjes lijken op kleine platte spinnetjes. Een
tekenbeet kan je erg ziek maken. “Wees dan ook altijd alert op
tekenbeten”, adviseren gezondheidsdiensten.

Wat is eigenlijk de taak van een gemeenteraad en wat doen de
raadsleden? Veel mensen weten dat niet precies. Griffier Sytze
Dijkstra weet van de hoed en de rand.

Teken komen overal voor

Wanneer naar de huisarts

“Teken komen in het hele land voor,
in bos, park, hei, duinen of in de
tuin”, meldt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
“Ze zitten in de buurt van bomen of
struiken in hoog gras of tussen
dode bladeren. Teken kunnen zich
vastbijten in de huid van mensen.
In Nederland kunnen teken de
ziekte van Lyme overbrengen.”

Volgens het RIVM is het niet nodig
met iedere tekenbeet naar de
huisarts te gaan. “Raadpleeg de
huisarts wél wanneer na een
tekenbeet een rode ring op de
huid ontstaat of wanneer griepachtige verschijnselen optreden.
Vertel dat u door een teek bent
gebeten en noem de datum
waarop dat gebeurd is.”

Verwijder de teek zo snel
mogelijk

Gratis app

De beestjes, die lijken op platte
spinnetjes, kunnen zich overal
vastbijten, maar hebben wel
voorkeursplaatsen. “Ze hebben
voorkeur voor liezen, knieholtes,
oksels, bilspleet, randen van het
ondergoed, achter de oren en rond
de haargrens in de nek”, aldus het
RIVM. Wie een tekenbeet constateert, moet het beestje zo snel
mogelijk weghalen. Belangrijk is
om de teek zo dicht mogelijk bij
de huid vast te pakken en zeker
niet fijn te knijpen.

Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’
gemaakt. Deze app is gratis te
downloaden in de Google Play
Store (Android) of de App Store
(Iphone). Met deze app kunt u ook
buiten, zonder internetverbinding, zien hoe actief teken zijn.
Daarnaast kunt u hier opzoeken
hoe teken eruit zien en wat u
moet doen om teken snel en goed
te verwijderen. Ook is een alarm
in te stellen om altijd op de
hoogte te blijven van de actuele
tekenactiviteit.

Controleren
Een derde taak van de raad is
‘controleren’. De raad controleert
de handel en wandel van het
college. Sytze Dijkstra: “Wethouders
worden gekozen door de raads
leden. Zij zorgen samen met de
burgemeester voor het dagelijks
bestuur. Het is de taak van de raad
te controleren of het college goed
bestuurt. Wordt het geld uitgegeven
aan wat is afgesproken? Wordt het
beleid uitgevoerd volgens afspraak?

Alles is te volgen

Volksvertegenwoordigers
Raadsleden zijn allereerst volksvertegenwoordigers. Zij zijn gekozen
door burgers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Raadsleden
weten wat er in de samenleving
speelt en komen op voor de
belangen van de burger”, zegt Sytze
Dijkstra.

Kaders stellen
Daarnaast zijn de raadsleden
‘kadersteller’. “Hiermee bedoelen
we dat de raad het kader schept
waarbinnen het college van B en W

moet handelen”, zegt Sytze Dijkstra.
Hij geeft hiervan voorbeelden.
Wanneer er een bestemmingsplan
voor een gebied moet komen,
bepaalt de raad wat het bestemmingsplan van dit gebied is. Het
college verstrekt vervolgens de
vergunningen aan de gebruikers.
Maar de raad stelt ook de begroting
vast; hoeveel geld is er het
komende jaar beschikbaar voor
onderwijs? Hoeveel voor het
wegennet? Het college houdt zich
bij het uitvoeren van de plannen
aan die begroting.

Eens per maand, op een donderdagavond, vergadert de gemeenteraad. De griffie verzamelt alle van
documenten die voor deze
vergadering van belang zijn
(raadstukken) en stelt een agenda
op. De raadstukken komen op
internet (www.raad.t-diel.nl), zodat
iedereen deze kan lezen.
Belangstellenden ook bij de
raadsvergadering aanwezig zijn, dit
kan op de zogenaamde publieke
tribune. De raadsvergadering is ook
live te volgen via de radio, televisie
of internet.

