T-diel(t) mei
EVENEMENTEN

woansdei 18 oktober 2017
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

- Suwâld, vanaf kade aan het Zuiderend naar dorpshuis
de Suderfinne, Kerkbuurt 2, intocht Sinterklaas,
13.30-14.30 u., 25 november 2017.

AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, kantine VV Bergum, Burg. Both. Lohmanlaan
40c, muziek na afloop voetbalwedstrijd VV Bergum 1,
16.00-21.00 u., 5 november 2017;
- Eastermar, ’t Breed, intocht Sinterklaas met muziek van
14.30-16.00 u.,, 25 november 2017;
- Ryptsjerk, dorpshuis De Einekoer, Heermawei 3,
dorpshuis langer open i.v.m. jaarlijkse toneelavonden,
19.30-02.00 u., 24 november en 1 december 2017;
- Ryptsjerk, loods Binnendijk 69, Kerstavonddienst met
livemuziek, 19.30-23.00 u., 24 december 2017;

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen
verleend:
- Garyp, dorpshuis It Geahûs, Greate Buorren 15,
optreden Lytse Teake met na afloop pastabuffet,
15.00-19.30 u., 28 oktober 2017;
- Suwâld, dorpshuis de Suderfinne, Kerkbuurt 2,
Halloweenparty met livemuziek tot 02.00 u.,
dorpshuis open tot 03.00 u., 28 oktober 2017.

BEKENDMAKINGEN
COÖRDINATIEREGELING ONTWERPBESLUITEN 8 WONINGEN OP HET PERCEEL
DE PLEATS 10 IN OENTSJERK
Ontwerp wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een aanpassing
van het maximaal aantal te bouwen wooneenheden
aan de Pleats en It Hiem in Oentsjerk.

BESLUITEN

Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voorziet in
de bouw van 8 woningen aan de Pleats 10 in Oentsjerk.

29 november 2017 ter inzage bij de balie Bouwen
en Wenjen. Het ontwerp wijzigingsplan en het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn te
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO code NL.IMRO.0737.11BPIIIWP03-ow01).
De besluiten worden met toepassing van paragraaf
3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
gecoördineerd.

Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan
Oentsjerk, De Pleats (wijziging aantal woningen
noordelijke bouwvlak) en het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken
liggen met ingang van 19 oktober 2017 tot en met

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).

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3211167
Burgum, Iikmounewei 63, kappen boom
3221807
Burgum, Lageweg 20, kappen boom
3154691
Garyp, Easterein tussen nr. 5 en nr. 7,
(kadastraal Bergum H, 3582) uitvoeren
diverse kavelwerkzaamheden en
aanleggen uitrit
3116543
Garyp, Greate Buorren 29, vervangen
bijgebouw
3214229
Gytsjerk, Rinia van Nautaweg 53, kappen
kastanjeboom
3215683
Hurdegaryp, Rijksstraatweg 49, kappen eik
3202511
Hurdegaryp, Stationsweg 1, kappen bomen
3170789
Jistrum, Tillewei 6, plaatsen uitrit
3214397
Noardburgum, Johannes Kuiperweg 1,
kappen 2 wilgen

RIED TONGERSDEI 19 OKTOBER 2017
Tongersdei 19 oktober 2017 om 19.30
oere, begjint de ried yn de riedseal fan
it gemeentehûs. 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 – 460 508.

DUURZAME HUISEIGENAREN OPENEN
HUN DEUREN
Op zaterdag 4 en 11 november openen huiseigenaren
in het hele land hun deuren tijdens de opendeurdagen
van de Nationale Duurzame Huizen Route. Er zijn diverse
voorbeelden te bekijken zoals isolatie, HR++-glas,
gasloos wonen, etc. Bent u benieuwd naar de ervaringen
met duurzame maatregelen? Schrijf je in bij een van de
woningen en hoor ervaringen uit de eerste hand. Schrijf
u in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl/
achtkarspelen, daar kunt u ook uw woning aanmelden
voor de Duurzame Huizen Route.

INWONERS TYTSJERKSTERADIEL TEVREDEN OVER DIENSTVERLENING EN
WOONOMGEVING
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun
woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening.
Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente
en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek
‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000
inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben
deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten
zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het
onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt
belangrijk vinden,’ aldus burgemeester Jeroen Gebben.
Gemeentelijke dienstverlening hooggewaardeerd
In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de
tien inwoners contact gehad met de gemeente. Zij
waarderen dit met een 7,0. Dit is hoger dan landelijk.
De grote meerderheid vindt dat het aanvragen van een
product/dienst makkelijk gaat, de informatie juist was
en de afhandelingstijd acceptabel. Medewerkers van de
gemeente hebben bij de meerderheid van de inwoners
een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering

gemeente@t-diel.nl

140511

mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te
verrassen met de verleende service.
Relatie gemeente en inwoners
Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in
de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Ruim
vier op de tien inwoners vindt dat de gemeente doet
wat zij zegt. Inwoners waarderen de wijze waarop
de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij
(de uitvoering van) het beleid met een 6,4. Alle drie
aspecten worden hoger beoordeeld dan landelijk maar
zijn aandachtspunten voor de gemeente.
Wilt u weten wat inwoners vinden van hun
woonomgeving en zorg en welzijn? Lees het volledige
nieuwsbericht op www.tytsjerksteradiel.nl. Hier vindt u
ook de totale rapportage. Het tevredenheidsonderzoek
is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 621
inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar voert
Tytsjerksteradiel een tevredenheidsonderzoek uit.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

SCHADE DOOR BRAND IN SPORTHAL
DE WESTERMAR?
In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 oktober
heeft een grote brand gewoed in sporthal Westermar in
Burgum. De sporthal is daarbij volledig uitgebrand. In de
sporthal lag materiaal van de sportclubs opgeslagen. Dit
is allemaal verloren gegaan in de brand. Heeft u of uw
club schade? Meld deze schade dan eerst bij uw eigen
verzekering.
Claim indienen bij de gemeente
Dekt uw eigen verzekering de schade niet of slechts voor
een deel? Dan kunt u een claim bij de gemeente indienen.
We hebben hierbij wel de reactie van uw verzekering nodig
met de reden(en) waarom zij de schade niet uitkeren.
Ook als u niet verzekerd bent kunt u uw schade bij de
gemeente claimen. Wij verzamelen de schadeclaims. Onze
verzekeraars beoordelen deze vervolgens. Het betekent
niet automatisch dat uw claim door de verzekeraar wordt
toegekend en uitbetaald als u deze indient.
Hoe kan ik een schadeclaim indienen?
Dit kan schriftelijk (Gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. de
heer G. Veenstra, Raadhuisweg 7, 9251 GM Burgum) of
via e-mail (gemeente@t-diel.nl). Voeg hierbij een goede
omschrijving van de schade en, wanneer u deze heeft,
nota’s van de verloren voorwerpen. Dient u een claim bij
de gemeente in omdat uw eigen verzekering de schade
niet of slechts voor een deel dekt? Dan ontvangen
we ook graag de reactie van uw verzekering met de
reden(en) waarom zij de schade niet uitkeren.

www.t-diel.nl
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DUURZAAMHEID
EEN WONING ZONDER AARDGASAANSLUITING EN ENERGIEKOSTEN?
Een woning zonder aardgasaansluiting en
energiekosten lijkt te mooi om waar te zijn. Maar
de praktijk laat het tegendeel zien. Het is een
landelijke trend om de woning te renoveren naar
‘Nul op de Meter’ of ‘Energieneutraal’. Sterker nog,
het Rijk heeft bepaald dat elke woning na 2050
aardgasloos verwarmd moet worden. Er zijn steeds
meer voorbeelden in de regio Noordoost Fryslân van
bewoners die hun woning voorbereiden om zich af
te laten sluiten van het gasnet en zelfvoorzienend te
worden in hun energiebehoefte.
Iedere woning is anders
Omdat iedere woning anders is, is het belangrijk

dat u zich goed laat informeren en adviseren over
de maatregelen die u nog kunt treffen in huis.
Wilt u weten hoe u uw woning in stappen ‘Nul
op de Meter’’ of ‘Energieneutraal’ kan maken? De
gemeenten uit de regio Noordoost Fryslân zien het
als een belangrijke taak om haar inwoners verder
te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
Het Duurzaam Bouwloket wordt ingezet om
bewoners onafhankelijk te informeren en adviseren
over duurzaamheidsmaatregelen, subsidie- en
financieringsmogelijkheden en lokale gecertificeerde
bedrijven. Heeft u vragen? Neem dan contact op door
te bellen naar 072-743 39 56 of te mailen naar info@
duurzaambouwloket.nl.

HERFSTVAKANTIE IN DE WETTERSTINS
Tijdens de herfstvakantie gaan de zwem- en groepslessen niet door. Tijdens de groepslessen Seniorfit,
zwangerschapszwemmen en baby- en peuterzwemmen kun je wel zelfstandig zwemmen. Er wordt alleen geen
lesgegeven. Kijk op www.wetterstins.nl voor meer informatie.
Openingstijden

Ochtend

Middag

Avond

Maandag 23 oktober

07.30 - 11.00 uur

-

-

Dinsdag 24 oktober

07.30 - 08.30 uur
10.00 - 11.00 uur

12.00 - 13.00 uur

20.00 - 21.30 uur

Snorkelen en
duiken met perslucht
14.00 - 17.00 uur
Woensdag 25 oktober

07.30 - 08.30 uur
10.00 - 11.00 uur

12.00 - 13.00 uur

07.30 - 08.30 uur
10.00 - 11.00 uur

12.00 - 13.00 uur

20.00 - 21.30 uur

Waterpolo
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 27 oktober

07.30 - 08.30 uur
10.00 - 11.00 uur

12.00 - 13.00 uur

-

-

Zondag 29 oktober

09.30 - 14.00 uur

-

-

@tdiel

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).

Extra openingstijden balie Bouwen en Wenjen
Balie Bouwen en Wenjen is ook op donderdagavond
van 17.00 tot 20.00 uur geopend op de Fuormanderij 3
in Hurdegaryp. Meer informatie vindt u op
www.energieloket.net.

07.30 - 10.30 uur

gemeenteTytsjerksteradiel

De afdeling sportstimulering (High Five) van de
gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en
Kollumerland c.a. organiseert in schoolvakanties
sportinstuiven. Deelname is voor groep 1 t/m 8
(groep 1/2 onder begeleiding van ouders) van de
basisscholen.

Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Zaterdag 28 oktober

140511

23 oktober kunnen kinderen terecht in sporthal De
Houtmoune in Buitenpost. 24 oktober in De Hege
Fiif in Hurdegaryp en 25 oktober in De van der Bijhal
in Kollum. De sportinstuiven zijn van 13.30 tot 15.30
uur en deelname is gratis. De meeste sporten worden
aangeboden door lokale verenigingen. Op deze manier
hebben de kinderen een extra beweegmoment en
maken ze kennis met een (nieuwe) sport.

-

Spring&Fun (In de sporthal)
14.00 - 17.00 uur

gemeente@t-diel.nl

In de herfstvakantie kunnen basisschoolleerlingen
weer meedoen aan sportinstuiven. In de sporthallen in
Harkema, Hurdegaryp en Kollum worden verschillende
sporten en spellen aangeboden.

20.00 - 21.30 uur

Aquasports4kids
14.00 - 17.00 uur
Donderdag 26 oktober

SPORTINSTUIVEN IN DE
HERFSTVAKANTIE

06 21 15 48 97

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

www.t-diel.nl

