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EVENEMINTEN

- Suwâld, Noorderend 3, 25-jarig huwelijksfeest met
livemuziek in een schuur, 20.00- 02.00 u., 16 juni 2018.

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, naast Einekroas 20, buurtbarbecue,
17.30-01.00 u., 2 juni 2018;
- Burgum, Poiesz supermarkt, Freerk Bosgraafstraat 1,
straatmuzikant op vrijdagen van 10.00-17.00 u.,
27 maart t/m 31 december 2018;
- Noardburgum, weiland Oostersingel/ Kûkhernewei 44,
grasbaanwedstrijd, 08.00-21.00., 17 juni 2018;
- Oentsjerk, Oentsjerk, parkeerterrein nabij Stania-State
aan de Dr. Kijlstraweg, dorpsfeest in een feesttent
met livemuziek, do. 19.00-24.00, vr. 09.00-02.00,
za. 10.00-02.00, zo. 13.00-15.00, 17 t/m 20 mei 2018;
- Oentsjerk, VC Trynwâlden, Sportcomplex
Kaetsjemuoilan, van Haersmasingel 40, personeelsfeest
van de Albert Heijn (sponsor) met muziek van
19.30-01.00 u., 19 mei 2018;
- Sumar (Sumarreheide), weiland aan de Joute van der
Meerweg 10, Hynstedagen Tytsjerksteradiel, driedaags
paardensportevenement (keuringen en shows) op
19 t/m 21 juli 2018, Do. 13.00-22.00 Vr. 09.00-22.00
Za. 08.00-20.00. Op 21 juli is er livemuziek in de tent
van 12.00-19.00 u. Gedurende de activiteiten geldt een
eenrichtingsverkeer op de Bosweg vanaf Sumar, op de
parallelweg vanaf Nijega en ook de tunnel richting de
Joute van der Meerweg;

BEKINDMAKKINGS

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, Glinstra State, Schoolstraat 83, feest nieuwe
studio RTV Kanaal 30 Lokale Omrop met hijsen vlag,
open huis nieuwe studio en tuinfair met livemuziek,
09.45-17.00 u., 28 april 2018;
- Earnewâld, Bezoekerscentrum Nationaal Park
De Alde Feanen, Koaidyk 8a, Open dag en ANWB
Lenterondjes met vaar- en wandelexcursies,
outdoor activiteiten, kraampjes en demonstraties,
10.00-16.00 u., 27 mei 2018;
- Hurdegaryp, terrein tussen Neef en de Hofkerk aan
de Rijksstraatweg, voorjaarskermis, 14.30-22.00 u.,
11 t/m 14 april 2017;
- Noardburgum, Rijksstraatweg 28, Vitens
Watermakersdag met rondleidingen over het terrein
en door de gebouwen, 10.00-16.00 u., 14 april 2018;
- Ryptsjerk, de Vertakking, Binnendijk 73, Handwerk& Hobbyfair, 10.00-17.00 u., 8 september 2018;
- Sumar, Joute van der Meerweg, schietterrein,
WBE (wildbeheereenheid) Friesland kampioenschap
kleiduifschieten, 10.00-18.00 u., 28 juli 2018;
- Sumar, Joute v.d. Meerweg, schietterrein,
Open Kampioenschap kleiduifschieten Tytsjerksteradiel,
13.30-18.00 u., 8 september 2018.

Tongersdei 12 april 2018 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 0511-460 714.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3304987	Burgum, Gaestmabuorren 14,
uitbreiden ligboxenstal
3445221	Burgum, Hillamaweg 65,
nieuwbouw woning
3584681	Burgum, Langelaan 12, melding
gesloten aardwarmtesysteem
3513733	Jistrum, Marwei 12, uitbreiden woning
3101385	Oentsjerk, Van Haersmasingel 78,
vergroten woning met aanbouw
3564387	Oentsjerk, De Jister 40, verbreden oprit
3500127	Sumar, Heerenweg 30, bouwen
houten garage
3528855	Tytsjerk, Oan de Feart 2, bouwen
nieuwe woning

Rectificatie in verband met datum ter inzage legging

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “SUMAR 2018”
Voor het dorpsgebied van Sumar wordt een nieuw
bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerp
bestemmingsplan voorziet in de woningbouw van 8
woningen aan de zuidkant van De Finne.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 12 april 2018 voor een
periode van 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en

Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met IMRO-code NL.IMRO.0737.02BPIV-vo01)
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).

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KOOIWEG 2, GYTSJERK (WIJZIGING BESTEMMING)
Bestemmingsplan
Het voornoemde ontwerp bestemmingsplan met Imro
– code NL.IMRO.0737.00BPXII-ow01 heeft betrekking
op een bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf
grondgebonden naar wonen – vrijstaande woningen
boerderijtypen en wonen – vrijstaande woningen 1 ten
behoeve van de bouw van een woning ten zuiden van
het pand Kooiweg 2 te Gytsjerk.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Ten opzichte van het voorontwerp zijn de volgende
wijzigingen opgenomen:
• Tillewei (naast nr 1a) van een agrarische bestemming
naar een woonbestemming
• J isteboerewei (naast nr 9) van een agrarische
bestemming naar een bedrijfsbestemming
De herziening van de welstandsnota heeft betrekking op
de wijzigingslocatie aan de Jisteboerewei te Jistrum.

gemeente@t-diel.nl
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De cliëntenraad werk en inkomen behartigt de belangen
van inwoners van Tytsjerksteradiel die van een minimum
inkomen moeten leven. De raad heeft hiervoor een
adviserende rol aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente. Het college neemt
uiteindelijk de besluiten.

Dat kan schriftelijk (gericht aan Gemeenteraad van
Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via
e-mail gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie
Bouwen en Wenjen).

Donderdag 19 april is er weer een inloopspreekuur van
13.00 tot 13.30 uur in de publiekshal van het gemeente
huis in Burgum. U bent van harte welkom met vragen
of opmerking met betrekking tot werk en inkomen.

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 12 april 2018 voor een
periode van zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code).

Sinds kort is de cliëntenraad ook telefonisch te bereiken.
Het telefoonnummer is: 06-10841122. Wilt u meer
informatie over wat de cliëntenraad doet? Kijk dan op
de website: www.crwwbtdiel.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘JISTRUM 2017’ EN ONTWERP-AANPASSING
WELSTANDSNOTA.
Het ontwerp-bestemmingsplan met Imro-code
NL.IMRO.0737.15BPIII-ow01 heeft betrekking op het dorp
Jistrum en legt in hoofdzaak de huidige situatie vast.

UITNODIGING: INLOOPSPREEKUUR
CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
DONDERDAG 19 APRIL

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.
Dat kan schriftelijk (gericht aan Gemeenteraad van
Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via
e-mail gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie
Bouwen en Wenjen).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plannen ligt vanaf 12 april voor een
periode van 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en
Wenjen Het ontwerp-bestemmingsplan “Jistrum 2017”
is daarnaast te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code)

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

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.

www.t-diel.nl
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DUURZAAM WONEN ERVAREN
TIJDENS EEN THEMATOUR IN
EASTERMAR
Op zaterdag 14 april is de thematour ‘Fossielvrij wonen’
in Eastermar. De familie Timmerman laat tijdens een
rondleiding zien hoe zij hun woning verwarmen met
aardwarmte door middel van een warmtepomp.
De thematour begint om 14.00 uur, er is plek voor
ongeveer 12 deelnemers. Inschrijven kan via www.
duurzamehuizenroute.nl/thematours.
Voor iedereen die op zoek is naar kennis over
energiebesparende maatregelen organiseert de
Nationale Duurzame Huizen Route in samenwerking met
provincie Fryslân thematours. De woning van de heer
en mevrouw Timmerman is gebouwd in 2008 met zeer
goede isolatie. De warmte van de zon wordt optimaal
benut door zonnepanelen en een gunstige plaatsing van
de ramen. In de woning is geen gasaansluiting aanwezig.
En een grijs watercircuit zorgt voor het doorspoelen van
de toiletten en de buitenkranen.

GOED IDEE VOOR NOORDOOST-FRYSLÂN? LAAT HET WETEN!
Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners en
organisaties die een goed idee hebben om de
leefbaarheid en economische veerkracht in hun dorp of
stad te verbeteren.
Vanuit het Europese LEADER-programma en de
provincie Fryslân is subsidie beschikbaar voor

gebiedsbrede projecten die bijdragen aan de
ontwikkelingen in Noordoost-Fryslân.
Meer informatie of subsidie aanvragen?
Kijk op www.streekwurk.frl/leader.
Deze subsidieronde is open t/m 9 mei 2018.

KULTUERPRIIS VAN DE GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL
Tytsjerksteradiel stimuleert de cultuur en betrekt daarbij
de burgers. In 2018 kent de gemeente voor de 11e maal
de ‘Kultuerpriis’ toe. Deze prijs is een waardering voor
een persoon of groep voor een uitzonderlijke prestatie
of inspanning op cultureel gebied. Dat kan zijn op het
gebied van beeldende kunst, podiumkunst, literatuur
of Friese taal en cultuur. Een persoon of groep kan
slechts eenmalig de prijs ontvangen. De ‘Kultuerpriis’
bestaat uit een cheque van € 950. Hij wordt uitgereikt in
het gemeentehuis tijdens een feestelijke receptie.

Weet u iemand of een groep die deze prijs verdient?
Vraag dan een aanmeldingsformulier aan op het
gemeentehuis bij Daniël Bakker, tel 0511-460752 of
dbakker@t-diel.nl. Alleen volledig ingevulde formulieren
worden in behandeling genomen. De jury van de
‘Kultuerpriis’ kan ook zelf nomineren.

Iedereen die de cultuur een warm hart toedraagt kan
een persoon of groep nomineren.

De aanmelding moet bij de gemeente binnen zijn
uiterlijk maandag 23 april 2018.

Zoekt u een plek waar u met uw
vragen over dementie terecht kan?
Of waar u andere mensen
met dementie of ervaringsdeskundigen kunt ontmoeten?

Kom naar het Odensehuis Burgum.

Formulieren kunnen opgestuurd worden naar
gemeente@t-diel.nl of Postbus 3, 92500 AA te Burgum
t.a.v. D. Bakker.

Bel voor meer informatie naar gastheer
Niels Nijdam: 06 293 915 51 of kijk op
www.friesewouden.nl/odense.

“Na mijn scheiding heb ik het heel
moeilijk gehad. Ping heeft me geholpen
de financiën te ordenen, maar heeft mij
ook gewezen op de mogelijkheid van
Maatschappelijk Werk”
Kijk ook op www.ping.nl

gemeente@t-diel.nl
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NIET MEER IN DE RIJ IN HET
GEMEENTEHUIS IN BURGUM
De gemeente Tytsjerksteradiel werkt volledig op
afspraak. Wie bijvoorbeeld een reisdocument, uittreksel
en rijbewijs nodig heeft of langs wil komen bij de balie
Bouwen en Wenjen, kan daarvoor een afspraak maken via
www.tytsjerksteradiel.nl/afspraken of bellen met 14 0511.
Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen is
het maken van een afspraak niet nodig.
Er zitten veel voordelen aan deze manier van werken.
Door het maken van een afspraak:
- weten onze medewerkers waarvoor u komt en
zijn zij voorbereid;
- wordt u geholpen op het afgesproken tijdstip, zodat
u niet onnodig hoeft te wachten;
- wachttijden en wachtrijen zijn voortaan minimaal.
U maakt uw afspraak gemakkelijk en snel via www.
tytsjerksteradiel.nl/afspraken of via telefoonnummer
14 0511. Op die manier zorgen we er samen voor dat u
snel en goed wordt geholpen!
Kiest u er voor om zonder afspraak langs te komen, dan
wordt u natuurlijk geholpen als dit kan. Maar er bestaat
een kans dat u later terug moet komen.

STUDEREN, MAAR NIET GENOEG
FINANCIËLE MIDDELEN?
Stichting Rauwerda-Westra Fonds heeft als doel om
begaafde maar minvermogende jongeren te laten
studeren. Dit doet zij door middel van het verstrekken
van een toelage. Wil jij komende studiejaar gaan
studeren (MBO, HBO of WO), ben je jonger dan 27 jaar,
maar heb je niet genoeg financiële middelen? Dan kom
jij wellicht hiervoor in aanmerking.
Benieuwd hoe jij in aanmerking kan komen voor
deze toelage? Kijk dan op www.t-diel.nl of www.
rauwerdawestrafonds.nl Hier vind je meer informatie en
een inschrijfformulier. Aanvragen moeten voor 1 mei
binnen zijn.

www.t-diel.nl

