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Aginda
- Hanthavening Rijksstraatweg 17, Noardburgum
- Haadopset bestimmingsplan en Wolstânsnota
projekt Aldtsjerk Foarút Keapsneinen
- Fêststellen bestimmingsplan Zwartkruis,
Noardburgum
- Fêststellen bestimmingsplan Eastermar, Grote Hornstweg 2 ‘Geurverordening’ Ds. Pelstraat 17, Suwâld
- Kaderbrief Veiligheidsregio
- Ynstellen Klankboerdgroep ‘Omgevingswet’

10 febrewaris 2015
Heeft u
ondersteuning
nodig op het
gebied van welzijn,
wonen en zorg?
Neem dan contact
op met het Dorpenteam via
telefoonnummer (0511) 46 07 67.

bekendmakingen
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Burgum 2016’
Dit plan heeft betrekking op het grootste gedeelte van Burgum,
maar zonder het bedrijventerrein aan het Prinses-Margrietkanaal.
Inspraakreactie indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie 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
Bovengenoemd plan ligt vanaf 11-02-2016 6 weken ter inzage bij de
balie Bouwen en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code NL.IMRO.0737.01BPXII-vo01).

Foar mear ynformaasje oer de stikken of de mooglikheid om
yn te sprekken, sjoch www.raad.t-diel.nl of belje mei de griffy
0511 – 46 05 08.

Omgevingsvergunningen

Evenementen

BESLUITEN

AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
-	Eastermar, weiland op de hoek waar de Lits en de
Teye Tolstraat elkaar kruisen (rechterkant Lits),
Iepenloftspul, 20.30-21.45 u., 8 t/m 11 en
16 t/m 19 juni 2016;
-	Hurdegaryp, MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5,
Lassie ToverRock: muziekavond met livemuziek,
20.00-02.00 u., 2 april 2016;
-	Mûnein, veld Klaas Rienewerfstrjitte, dorpsfeest met
feesttent, livemuziek, kermis, volleybal, (kinder)
spelletjes en kerkdienst, 21 t/m 24 april 2016;
-	Oentsjerk, Praktijkboerderij Sanjesreed 4, Albert

Heijn Boeren Lentefeesten: kijkje in bedrijf met
proeverij van diverse producten, 11.00-16.00 u.,
28 maart 2016;
-	Oentsjerk, manege PSV Trynwâlden, Sanjesreed,
menpaden Trynwâlden en Griekenland en Turkije
bos, samengestelde menwedstrijd met dressuurproef en marathon met 8 hindernissen,
09.00-17.00 u., 14 mei 2016;
-	Ryptsjerk, dorpshuis ‘de Einekoer’, Heermawei 3,
jaarlijkse dorpsavond met livemuziek tot 01.30 u.,
dorpshuis open tot 02.00 u., 1 april 2016;
-	Suwâld, dorpshuis De Suderfinne, Kerkbuurt 2,
Old but Gold-muziekavond (disco), 19.00-03.00 u.,
muziek tot 02.00 u., 27 februari 2016.

In de afgelopen week zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
A. Verleend reguliere procedure
2162063 Burgum, achter De Yp 52, kappen van 2 berken
2170281 Earnewâld naast Wiidswei 2, kappen boom naast Wiidswei 2
2162277 Eastermar Torenlaan 16, kappen boom en elzensingel
2163153	Garyp, Gravinneloane 6, kappen bomen Gravinneloane 6 +
Eendrachtsweg 24
2070323	Hurdegaryp, langs zomerweg, aanleg plus kapvergunning
Persleiding Hurdegaryp
2114831 Hurdegaryp, Pôllesingel 2, Verbouw Villa Nova
2151953 Hurdegaryp, Rijksstraatweg 36, kappen van bomen
2163547	Hurdegaryp, zuidelijke toerit onderdoorgang slachtedyk,
kappen van bomen
2140053	Noardburgum, Heidstreek en Westersingel, aanleggen taluds
en kappen bomen tbv fietsbruggen

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
Telefoon Whatsapp
Postbus 3
14 0511
06-21 15 48 97
9250 AA Burgum (geen netnr)

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

Redactioneel nieuws uit de gemeente |

Facebook
gemeenteTytsjerksteradiel

een samenwerking met weekblad Actief

Ken jij de bestemmingsplannen
in je woonomgeving?
Wist u dat het belangrijk is om de bestemmingsplannen in uw
woonomgeving in de gaten te houden? De gemeente legt hierin
namelijk vast waar het perceel voor gebruikt mag worden. Wat
mag er gebouwd worden? Soms worden bestemmingsplannen
herzien of gewijzigd. Ben jij alert op de gevolgen daarvan?

Fondsen werken samen om
minimagezinnen te steunen

Het college van B en W beslist
vervolgens over de binnengekomen reacties. Met de nieuwe
informatie wordt het ‘formele
voorontwerp’ vastgesteld. “Het is
belangrijk dat mensen zich laten
informeren over dit ontwerpbestemmingsplan”, zegt Sjoukje
Kooistra. “De inzageperiode is
het moment voor hen om invloed
uit te oefenen.”

Vastgesteld
Na de laatste wijzigingen in het
formele ontwerp wordt het
definitieve bestemmingsplan op
voorstel van het college van B en
W door de gemeenteraad vast
gesteld.

Op de hoogte blijven

“Inwoners merken vaak te laat
dat deze wijzigingen in bestemmingsplannen ongewenste gevolgen voor hen kunnen hebben”,
zegt Sjoukje Kooistra, afdeling
Romte van de gemeente Tytsjerksteradiel. “Wanneer je op
tijd op de hoogte bent, kun je
hier nog tegenin gaan.”

Procedure en inspraak
Een nieuw bestemmingsplan Een
nieuw bestemmingsplan komt er
niet zomaar. Er wordt een

zorgvuldige procedure doorlopen
waarbij iedereen volop gelegenheid heeft om inspraak te
hebben. Zo wordt eerst openbaar
gemaakt hoe het ‘informele
voorontwerp’ er uit ziet. Iedereen
mag hier over zijn visie geven.

“Wanneer je op tijd
op de hoogte bent,
kun je hier nog iets
tegen doen.”

Het is handig voor inwoners om
te weten wanneer de gemeente
bezig is met het wijzigen van
een bestemmingsplan. Op die
manier kom je niet voor ongewenste verassingen te staan. De
gemeente publiceert dit soort
informatie op de advertentiepagina in Weekblad Actief. Daarnaast kan iedereen zich abonneren op het digitaal
gemeenteblad, te vinden via
www.overheid.nl. Wanneer je je
postcode op geeft krijg je een
e-mail als een overheidsorganisatie een publicatie uitgeeft over
dat postcodegebied.

Vorig jaar bracht de gemeente Tytsjerksteradiel de
plaatselijke afdelingen van
Stichting Leergeld, het
Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds met
elkaar in contact. De samenwerking moest nog meer
kinderen uit gezinnen met
een minimuminkomen gaan
helpen. De Rabobank Foundation steunde het initiatief
met een bijdrage van 10.000
euro. “Het is leuk om dan nu
te kunnen melden, dat die
samenwerking perfect
verloopt”, aldus Chris Koopmans van de gemeente
Tytsjerksteradiel.
Iedereen moet kunnen meedoen
De gemeente vindt het belangrijk
dat alle kinderen en jongeren
kunnen deelnemen aan sport- en

cultuuractiviteiten, ook als er
thuis weinig geld is. Bij Stichting
Leergeld kunnen ouders met een
minimuminkomen een aanvraag
indienen voor een financiële
bijdrage voor bijvoorbeeld
zwemles, muziekles, schoolreisjes of het lidmaatschap van een
sportclub.

Hulpfondsen
Vrijwilligers van Stichting
Leergeld bezoeken aanvragers
thuis. Na een zorgvuldige
beoordeling adviseren zij over de
mogelijkheden. Het kan zijn dat
de gezinnen via Stichting
Leergeld worden geholpen, of via
het Jeugdsportfonds of het
Jeugdcultuurfonds. “Ook als de
gemeente iets vergoed via het
minimafonds, weten de vrijwilligers van Stichting Leergeld dat.”

