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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

AANVRAGEN

VERLENINGEN

In de afgelopen week is de volgende
vergunningsaanvraag binnengekomen:
- Oentsjerk, kantine SBSO, Van Haersmasingel
40, nieuwjaarsreceptie met DJ na afloop van
nieuwjaarstoernooi VC Trynwâlden, 20.00-01.00 u.,
6 januari 2018.

In de afgelopen week is de volgende vergunning
verleend:
- Jistrum, kantine VV Jistrum, Fjildwei 8, Sânredenloop
met daarna muziek in kantine, 17.00-22.00 u., 6 januari
2018.

BEKINDMAKKINGS
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders en
de burgemeester hebben - ieder voor zover zijn
bevoegdheid strekt – besloten tot het aanwijzen van
een tweetal medewerkers van Commitment Security
tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de
Algemene wet bestuursrecht tijdens de jaarwisseling.
Dit besluit treedt 31 december a.s. in werking. Het
besluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis
bij de afdeling veiligheid.
Aangewezen toezichthouders zijn bevoegd tot het
betreden van elke plaats (met uitzondering van een
woning zonder de toestemming van de bewoner). Zij
zijn daarbij bevoegd tot het meenemen van apparatuur

of andere personen en kunnen inlichtingen of inzage
in zakelijke gegevens en documenten vorderen. Zij zijn
bevoegd kopieën te maken en als dat niet ter plaatse
kan mogen zij de documenten voor dat doel korte tijd
meenemen (onder afgifte van een schriftelijk bewijs).
Zij zijn bevoegd zaken te onderzoeken en monsters
te nemen en zo nodig gesloten verpakkingen te
openen. Ook zijn zij bevoegd om vervoermiddelen en
de eventuele lading te onderzoeken. Daartoe mogen
zij het betreffende voertuig of vaartuig stilhouden en
overbrengen naar een andere plaats.
Een ieder is verplicht de toezichthouder alle
medewerking te verlenen binnen de door hem gestelde
redelijke termijn. Alleen zij die uit hoofde van hun
ambt verplicht zijn tot geheimhouding kunnen de
medewerking weigeren.

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3339717	Aldtsjerk, Rhaladyk 3, het tijdelijk plaatsen
woonunit, aanleggen uitrit, dam en duiker
3343027	Burgum, Tussendijken 6, vervangen dak
3355945	Garyp, Ielke Boonstraloane 24(kadastraal
Bergum, H, 2882), kappen els
3343205	Hurdegaryp, Burgemeester Drijberweg 40,
verbouw woning
3344693	Hurdegaryp, nabij de Reidroas 8 aan de
Rijkstraatweg (kadastraal Hardegarijp A,
8104 ) kappen populieren
3338285	Noardburgum, Rijksstraatweg 28,
verplaatsen inrit/uitrit
3366749	Noardburgum, Zevenhuisterweg 25,
kappen boom
3295905	Oentsjerk, De Pleats 10, nieuwbouw
woning
3329203	Oentsjerk, Rengersweg 2, verbouwen
(appartementen)
3290331	Sumar, ten zuiden van Sumar (kadastraal
Oostermeer, K 1543)uitvoeren
kavelwerkzaamheden
3342291	Tytsjerk, Woelwijk 19, kappen 3 essen
3349205	Tytsjerk, Woelwijk 20, kappen bomen
3343113	Wyns, Tergracht 2A, bouwen
machineberging

VOORAANKONDIGING: GOED BEGJIN!
Namens Oranje Ferbynt en het gemeentebestuur van
Tytsjerksteradiel wensen wij u een goede jaarwisseling
en alle goeds voor 2018. We zien u graag op maandag
22 januari, van 19.30 tot 22.00 uur in Glinstrastate. Waar
we gezamenlijk het jaar goed beginnen!

ACTIVITEITEN TIJDENS
DE JAARWISSELING
In bijna ieder dorp in de gemeente, wordt na de
jaarwisseling een nieuwjaarsfeest georganiseerd.
Alle activiteiten zijn te vinden op www.t-diel.nl.

VUURWERK AFSTEKEN
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf
18:00 uur ’s avonds tot 02:00 uur in de ochtend op
Nieuwjaarsdag. Dit is landelijk vastgesteld om de
overlast van vuurwerk overdag te beperken.
Kopen van vuurwerk
U kunt vuurwerk kopen op 28, 29 en 30 december 2017.
De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.
Dit wordt aangegeven op de verpakking. Het is niet
toegestaan om meer dan 25 kilo vuurwerk te kopen en
in huis te bewaren.
Alleen vuurwerkwinkels met een vergunning mogen
vuurwerk verkopen. Het vuurwerk dat u in deze
winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen.
Onderstaande winkels mogen in Tytsjerksteradiel
vuurwerk verkopen:

gemeente@t-diel.nl

140511

• De Jong, Lageweg 37 in Burgum
• Welkoop, Elingsloane 10 in Burgum
• Schildersbedrijf/Doe het zelfzaak Hoekstra,
Burg. Drijberweg 3 in Hurdegaryp
• Joustra, Van Sminiaweg 4 in Aldtsjerk
• Edwood, Eendrachtsweg 29 in Garyp
Als u denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt
verkocht, kunt u dit melden bij de politie. Dit kan
via telefoonnummer 0900-88 44. U kunt dit ook
anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via
telefoonnummer 0800-70 00.
Vuurwerkbril
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of
gaat u hier buiten naar kijken? Dan is het verstandig
uw ogen te beschermen met een vuurwerkbril. Op de
website www.veiligheid.nl/vuurwerk/veiligheidstips
vindt u tips over veilig vuurwerk afsteken.
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Aldtsjerk	feest met muziek
Burgum	feest met muziek en vuurwerkshow
vanaf terrein gemeentewerf
Wâldpop/Readhert/Uteinsettersparty
met muziek in HCR ’t Roodhert
Earnewâld	Lampion- en fakkeloptocht door het
dorp.
Feest met muziek in café ’t Skippershûs.
Garyp	Feest in dorpshuis It Geahûs.
Livemuziek in de Iniabar.
Gytsjerk	Winterparty met livemuziek in feesttent
achter Brasserie de Canterlanden.
Hurdegaryp	Feest met muziek in de theaterzaal van
MFC It Maskelyn.
Jistrum	Feest met muziek in hotel Phoenix.
Noardburgum	Feest met muziek in een feesttent
Club Quatrebras.
Oentsjerk	Feest met muziek in kafee ’t Wapen fan
Fryslân en klein tentje achter het café.
Ryptsjerk	Feest met muziek in dorpshuis
De Einekoer en vuurwerkshow.
Sumar	Partytent met muziek bij het vreugdevuur
weiland achter dorpshuis De Kamp en
gezamenlijk vuurwerk afsteken.
Suwâld	Feest met muziek in dorpshuis
De Suderfinne en vuurwerkshow.
Tytsjerk	Feest met livemuziek en drive-inn show
in feesttent op sportveld.
Wyns	Feest in eetcafé De Winze.

www.t-diel.nl

T-diel(t) mei
BRANDBULTEN MET OUD & NIEUW
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) is het niet toegestaan om vreugdevuren te
ontsteken. Het college van B & W heeft besloten
niet op te treden op oudejaarsavond tussen
22.00 uur en nieuwjaarsdag 04.00 uur, als er in overleg
met de gemeente en de brandweer een geschikte plek
is gezocht.

In overleg met de verenigingen voor dorpsbelangen is
besloten een ontheffing te verlenen voor een brandbult
aan:
•
Sumar, stuk weiland grenzend aan het fietspad en
rondweg pal ten noorden van het veld achter
Dorpshuis De Kamp
In andere dorpen worden géén brandbulten toegestaan.
Illegale brandbulten worden door gemeentewerken
weggehaald, desnoods met assistentie van de politie.
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OPENINGSTIJDEN
ZWEMBAD DE WETTERSTINS
ROND DE FEESTDAGEN
Tijdens de kerstvakantie gelden er gewijzigde
openingstijden. De zwemlessen en lessen aquasport
komen te vervallen. Het is mogelijk om zelfstandig te
zwemmen tijdens de groepslessen van senior-ft en babyen peuterzwemmen. Er wordt dan geen les gegeven.

Spetterende activiteiten
in de kerstvakantie
Dinsdag
2 januari 2018

SPORTINSTUIVEN IN DE KERSTVAKANTIE

Eurozwemmen
Woensdag
3 januari 2018

Ladiesnight
Zondag
31 december 2017

De sporthallen staan vol met leuke sporten en spellen.
De meeste sporten worden aangeboden door lokale
verenigingen. Op deze manier proberen we de leerlingen
een extra beweegmoment te bieden en kennis te laten
maken met een (nieuwe) sport. Jullie zijn allemaal
welkom, neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Oliebolzwemmen

Vrijdag
5 januari 2018

Discozwemmen

Zaterdag
6 januari 2018

In de kerstvakantie organiseert de afdeling sportstimulering
(High Five) van de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel sportinstuiven. Basisschoolleerlingen van
groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van
ouders) mogen gratis meedoen.

Zeemeerminzwemmen

•
•
•
•
•

De tijdsindeling bij de instuiven in Twijzel en Kootstertille
wordt op leeftijd ingevuld. Dit betekent dat er om 10.30
tot 11.30 wordt gestart met leerlingen van groep 1/2, van
12.30-13.30 groep 3/4, van 13.30-14.30 groep 5/6 en van
14.30-15.30 groep 7/8.

www.wetterstins.nl
Zwembad De Wetterstins | Lauermanstraat 16b | Burgum

CARBID SCHIETEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS ROND FEESTDAGEN
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

- Maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
- Het milieuterrein is nieuwjaarsdag gesloten.
- Balie Bouwen en Wenjen is donderdag 21 december,
donderdag 28 december en donderdag 4 januari
gesloten.

Postbus 3
9250 AA Burgum

Balie Bouwen en Wenjen
Fuormanderij 3, Hurdegaryp. Meer informatie vindt u
op www.energieloket.net.

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

2 januari - Gymzaal Twijzel, Twijzel, 10.30-15.30
3 januari - De Surventohal, Surhuisterveen, 13.30-15.30
3 januari - MFC Tillehûs, Kootstertille, 10.30-15.30
3 januari - De Wetterstins, Burgum, 13.30-15.30
4 januari - De Hege Walden, Oentsjerk, 13.30-15.30

Het afschieten van carbid is een traditie die hoort bij
oudejaarsdag, maar die wel veilig en zonder te veel
overlast moet gebeuren.
Afschieten van carbid mag alleen op oudejaarsdag,
tussen 11.00 uur en 22.00 uur, op de daarvoor
aangewezen locaties. De locaties met vergunningen in
Tytsjerksteradiel staan vermeld op www.t-diel.nl.
De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk
voor het afschieten van carbid en zijn aansprakelijk voor
eventuele schade.
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