T-diel(t) mei

woansdei 9 augustus 2017

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

3021397	Ryptsjerk, Binnendijk 48, plaatsen
dakopbouw
3008783	Tytsjerk, Lytsegeast 6, bouwen
opslagloods

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3050783	Eastermar, ‘t Hôf 84, uitbreiden
voetbalkantine
3106967	Garyp, t.z.v. Stinswei 5, (kadastraal
Bergum, H 455 ), uitvoeren diverse
kavelwerkzaamheden

B. Geweigerd omgevingsvergunning
reguliere procedure
3077295	Tytsjerk, Alddiel 5, tijdelijk gebruik
weiland voor parkeren Psy-Fi

EVENEMENTEN
VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Aldtsjerk, Café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107,
Simmerjûn met livemuziek, bij mooi weer op het Jeen
van der Bergplein naast Café Moarkswâl, 17.00-22.00 u.,
16 september 2017;
- Burgum, de Markt, gedeelte van het parkeerterrein,
kermis, 14.00-23.00 u., 13 t/m 16 september 2017;
- Burgum, centrum, najaarsmarkt (Burgumer merke),
09.00-17.00 u., 16 september 2017. Gedurende de
markt wordt de Schoolstraat, stukje Lageweg,
Tj. Geartsstrjitte en de Markt afgesloten voor verkeer;
- Hurdegaryp, sportpark De Warren, Jintewarren 6,
rijschool Van Buuren-voetbaltoernooi met na afloop
prijsuitreiking en barbecue met muziek van 09.0022.00 u., (muziek 17.00-22.00 u.), 26 augustus 2017;
- Tytsjerk, Suderein 6, 3 locatietheater-voorstellingen
Koning van het Grasland in een overdekte hooischuur
met mogelijkheid om vooraf op locatie te dineren,
20.00-22.00 u., 2 september 2017 en 15.00-17.00 u.
en 20.00-22.00 u. , 3 september 2017

HORECA

HONDEN, EEN LUST OF EEN LAST?
Veel hondenbezitters kennen hun verantwoordelijkheid. Zo ruimen steeds meer eigenaren de uitwerpselen van hun
dieren op en zorgen ervoor dat de dieren geen overlast veroorzaken.
Verplicht aanlijnen en poep opruimen
Sommige hondeneigenaren veroorzaken echter overlast door de hondenpoep niet op te ruimen. Of door hun hond los
te laten binnen de bebouwde kom waar aanlijnen verplicht is. Loslopende honden kunnen mensen en kinderen angst
aanjagen want niet iedereen is gecharmeerd van honden. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn
hondeneigenaren verlicht hun hond aan te lijnen binnen de bebouwde kom én hun poep op te ruimen. Op deze manier
veroorzaken de dieren geen overlast in de openbare ruimte.
Wist u dat?
- Hondenbezitters gemiddeld ouder worden dan mensen die geen hond hebben?
- De gemeente geen hondenbelasting heft en hondenbezitters zich hier niet achter kunnen verschuilen.
- Het verplicht is een hond binnen de bebouwde kom aangelijnd te houden.
- Plastic zakjes met uitwerpselen niet in de riolering horen, ze veroorzaken verstoppingen en pompen en gemalen.
- De gemeente er bewust voor kiest geen speciale voorzieningen voor hondenpoep te plaatsen vanwege
de kosten die dit met zich meebrengt. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun dier.
- U via de website van de gemeente een klacht in kunt dienen over loslopende honden in de bebouwde kom
en over hondenpoepoverlast in uw buurt.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
Exploitatievergunningen openbare inrichting verleend:
- Gytsjerk, Canterlandseweg 1, Theehûs Sa Leuk Hûs;
- Hurdegaryp, Fuormanderij 55, ’t Fiskhûs.

Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel werkt voor veel
zaken op afspraak. Maak deze online of telefonisch via
14 0511 (zonder netnummer).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

UW HISTORISCHE PAND VERDUURZAMEN EEN (ON)HAALBARE OPGAVE?
Een duurzame woning zonder aardgas? We ontkomen
er niet aan. Na 2050 wil de overheid alle woningen
in Nederland van het aardgas af. Een opgave die
woningeigenaren voor een groot deel zelfstandig
moeten realiseren. Maar wat als u in een monument,
beschermd stads of dorpsgezicht woont? Is wonen
zonder aardgasaansluiting dan haalbaar?
Stapsgewijs verduurzamen
Energiebesparende- en energieopwekkende
maatregelen voor historische panden zijn goed
mogelijk. Maar het blijft maatwerk. Het is een uitdaging
om oplossingen te vinden die de uitstraling en kwaliteit
van het pand niet negatief beïnvloeden.
Tytsjerksteradiel stelt het Duurzaam Bouwloket
beschikbaar voor gratis en onafhankelijk advies
over energiebesparende maatregelen, subsidie- en
financieringsmogelijkheden. U kunt zich laten adviseren
door een onafhankelijk expert, zodat u zeker weet dat u
de juiste maatregelen in huis toepast.

gemeente@t-diel.nl

140511

Regels en vergunningen
Voor wijzigingen aan een monument of beschermd
stads- of dorpsgezicht is in de meeste gevallen een
omgevingsvergunning nodig. Zowel aan de binnen- als
aan de buitenkant. Dat geldt ook voor isolerende of
energie-opwekkende ingrepen.
De situatie kan per pand verschillen. Neem daarom
contact op met de gemeente voordat u aan de slag
gaat. Zo weet u precies wat de regels zijn en of u een
vergunning nodig heeft.
Gemeentelijk Duurzaam Bouwloket
Heeft u behoefte aan gratis informatie en onafhankelijk
advies over het verduurzamen van uw (monumentale)
woning? Ga naar de website www.duurzaambouwloket.
nl. Hier vindt u praktische informatie over energiebesparende maatregelen, subsidie- en financieringsmogeijkheden en betrouwbare uitvoerende bedrijven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij een onafhankelijk adviseur, door te bellen (072) 743 39 56 of te mailen
info@duurzaambouwloket.nl.
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