T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, fierljepterrein Burgumerdaam,
fierlepwedstrijden, 2 juni 14.30-23.30 u., 19, 20 en 22
juni 19.00-23.30 u., 14 juli 14.30-23.30 u., 1 en 17 aug.
18.30-23.30 u., 3 sept. 21.00-23.30 u.;
- Earnewâld, Wiidswei, braderie, 14.00-21.00 u., 20
augustus 2018;
- Eastermar, Snakkerbuorren, De Komerk, ijsbaanterrein,
dorpsfeest met feesttent, livemuziek, kermis, diverse
activiteiten, braderie en veemarkt, 28 t/m 30 juni 2018.
Do. 17.00-01.30 u., vr. 10.00-02.00 u., za. 05.30-02.00 u,;
- Ryptsjerk, voetbalkantine VV Rijperkerk, Binnendijk 53B,
Derby VV Rijperkerk – VC Trynwâlden met na afloop
livemuziek van 16.30-21.30 u., 12 mei 2018;
- Suwâld, it Pypke, Kerkbuurt 2, familiedag Sport met
barbecue en feest met bandje, 17.00-03.00 u., muziek
tot 02.00 u., 19 mei 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Aldtsjerk, de Klinze, Van Sminiaweg 36, Living History

Camp de Klinze, 10.00-16.00 u., 3 t/m 6 mei 2018. Op 5
mei 2018 livemuziek, 16.00-24.00 u.;
- Burgum, parkeerterrein de Markt, kermis, 14.00-23.00 u.,
12 t/m 15 september 2018;
- Burgum, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 32, besloten
feest met livemuziek, 20.30-02.00 u., (muziek tot 01.00
u.,) op 19 mei 2018;
- Noardburgum, fietscrossbaan FCC de Heideclub,
Westersingel 2a, fietscrosswedstrijd met mechanische
muziek, 10.00-19.00 u., 13 oktober 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. 10.0002.00, zo. 13.00-15.00, 17 t/m 20 mei 2018;
- Oentsjerk, start/finish bij Kafeé ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51, wielerwedstrijd door Oentsjerk,
Gytsjerk, Mûnein, Readtsjerk, Aldtsjerk, 15.00-18.00 u., 1
september 2018;
- Sumar, Joute van der Meerweg 2a, voetbalvelden en
kantine, jubileum/familiedag VV Suameer met spelletjes,
springkussens, barbecue en livemuziek, 09.00-24.00 u.,
15 september 2018;
- Suwâld, weiland bij Noorderend 27, dorpsfeest Suwâld
met feesttent, livemuziek en diverse activiteiten, do.
20.00-24.00 u., vr. 09.00-01.00 u., za. 09.30-02.00 u., zo.
14.00-15.00 u., 7 t/m 10 juni 2018.

BEKINDMAKKINGS

RIED TONGERSDEI
17 MAAIE 2018
De konsept-aginda foar de
gearkomste stiet hjirûnder.
De definitive aginda komt yn
Actief fan nije wike.
Konsept-aginda
- Skriftlike fragen VVD oer reinwettersystemen en
antwurd kolleezje
- Jierferslach Rekenkamercommissie
- Takomstfisy gearwurking Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel
- Reparaasjebeslút bestimmingsplan Hurdegaryp,
Rijksstraatweg 12A
- Finansjele stikken:
- Veiligheidsregio Fryslân
- FUMO
- GR SW Fryslân
- Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel
Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 714,
of sjoch op raad.t-diel.nl.

OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

VASTGESTELDE WIJZIGINGSPLANNEN DE MEREN 17 TE JISTRUM EN
IELKE BOONSTRALOANE 17 TE GARYP
Plannen
Het op 30 april 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan voor De Meren 17 te Jistrum voorziet
in een vergroting van het bouwvlak en is te vinden op
de site www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP23-vg01)
Het op 30 april 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan Ielke Boonstraloane 17 te Garyp heeft
betrekking op een wijziging van de ligging van het
bouwvlak en is op de site www.ruimtelijkplannen.nl te
vinden (met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPVIWP25 vg01).
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging

BESLUITEN

kunnen belanghebbenden, die kunnen aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig hun
zienswijze omtrent het ontwerp - wijzigingsplan
kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Bij de Voorzitter van dezelfde
afdeling kan tegelijkertijd een verzoek om voorlopige
voor¬ziening worden ingediend. Dan treedt het plan niet
in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Stukken ter inzage
Bovengenoemde plannen liggen vanaf 3 mei 2018 voor
een periode van 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen
en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(met bij het plan genoemde IMRO-code)

De poep opruimen van je trouwe viervoeter is van
niemand het favoriete klusje. Toch zijn er steeds meer
hondenbezitters die tijdens het uitlaten van hun hond de
poep opruimen. Als gemeente zijn we hier blij mee.
Helaas ruimt niet iedereen de poep op een juiste manier
op. Veel hondenbezitters doen de poep in een zakje en
gooien deze vaak, ook zonder zakje, in de straatput van
de openbare riolering waardoor deze verstopt raakt.
Op veel plaatsen stroomt het regenwater uit

140511

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3604377	Burgum, Florynwei 1 C, vervangen
handelsreclame Unive
3457637	Burgum, Mr.W.M. Oppedijk v. Veenweg
(kadastraal Bergum G, 4279), bouwen
bedrijfsloods
3420651	Burgum, Schoolstraat 102, verbouw pand
tbv uitvaartcentrum + kappen boom
3607353	Gytsjerk, Eliza Posthumastrjitte 14,
bouwen carport
3599421	Hurdegaryp, Reitsmaweg 1A, vervangen
dakopbouw (lichtstraat)
3555161	Hurdegaryp, Rijksstraatweg 2, kappen
bomen
3576889	Jistrum, De Meren 11, vergroten woning
3585247	Jistrum, De Meren 11, bouwen garage
3541617	Noardburgum, Woudweg 17, tijdelijke
camperplaats
3570421	Ryptsjerk, IJpeijsingel 82, aanleggen
duiker en inlaat
3456133	Sumar, Damsingel 15, vervangen en
bijplaatsen silo’s + OBM en melding AB

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).

OPGERUIMD IS NETJES! TOCH?

gemeente@t-diel.nl

woansdei 2 mei 2018

de straatputten af naar een sloot waardoor het
oppervlaktewater vervuilt kan raken.
Verstop het riool niet!
Gooi de zakjes met hondenpoep dus alstublieft niet
in het riool. Het raakt hierdoor verstopt. Binnen de
gemeente Tytsjerksteradiel mag u als hondenbezitter de
hondenpoep in de bosjes gooien, maar nog beter is het
om de hondenpoep in een plastic zakje te doen en thuis
in de grijze container te gooien.

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

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

T-diel(t) mei

woansdei 2 mei 2018

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.

GEMEENTELIJKE 4 MEI HERDENKING 2018
Aan de inwoners van Tytsjerksteradiel
Wij nodigen u uit om op vrijdag 4 mei aanstaande deel
te nemen aan de gemeentelijke 4 meiherdenking in
Burgum. Deze vindt plaats bij het monument op de
begraafplaats bij de “Kruiskerk” in Burgum. De tocht van
en naar de begraafplaats wordt lopend afgelegd. Aan
het hoofd van de stoet zullen leden van drumband “De
Marko’s” een sobere roffel slaan op omfloerste trommen.
Bij het monument wordt een sobere plechtigheid
gehouden en zullen kransen en bloemen worden
gelegd op de graven van militaire en burgerslachtoffers.
Aansluitend aan de landelijke 4 meiherdenking, wordt
om 20.00 uur een moment van stilte in acht genomen.
De beide Burgumer muziekkorpsen, leerlingen van de
Burgumer basisscholen en leden van scouting “De Twirre”
verlenen medewerking aan de herdenking.

De tocht naar de Kruiskerk is vanaf het parkeerterrein van
Glinstra State, ingang Freerk Bosgraafstraat in Burgum.
Om 19.20 uur precies zet de stoet zich in beweging.
Neemt u deel aan de tocht, wilt u die dan in stilte
afleggen?
Na afloop is iedereen welkom in de Kruiskerk: “thema
“geef vrijheid door”. In beelden, tekst en muziek. En er is
alle gelegenheid voor ontmoeting en koffie en thee!
In verband met de herdenkingsplechtigheid vragen wij u
van 18:00 tot plm. 21:00 uur de vlag halfstok uit te steken.
Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Burgum

WEGWERKZAAMHEDEN EASTERMAR
Vanaf maandag 30 april is de Seadwei in Eastermar
gestremd voor alle verkeer tussen de huisnummers
2 en 3. Ook de kruisingen Heidbuurtweg/Seadwei en
Boerestreek/Seadwei zijn gestremd. De wegwerkzaamheden zullen naar verwachting vijf tot zes weken in
beslag nemen.

INFORMATIEAVOND OVER NIEUWE
INKOOPBELEID ACHTKARSPELEN EN
TYTSJERKSTERADIEL

ZWEMBAD DE WETTERSTINS GESLOTEN
Zwembad De Wetterstins is woensdag 2 mei (bindingsdag personeel), vrijdag 4 mei vanaf 17.00 uur (dodenherdenking)
en zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.
Gewijzigde openingstijden meivakantie

Woensdag 2 mei

Ochtend

Middag

Avond

Hele dag gesloten

-

-

Donderdag 3 mei
07.30 - 13.00 uur
Schatduiken en
		spijkerbroek hangen
		
14.00 - 17.00 uur

20.00 - 21.30 uur

Vrijdag 4 mei
07.30 - 13.00 uur
Dodenherdenking		

Waterpret
14.00 - 17.00 uur

-

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Hele dag gesloten

-

-

Zondag 6 mei

09.30 - 14.00 uur

-

-

De zwemlessen en lessen aquasport, senior-fit en baby-peuter zwemmen komen te vervallen in de meivakantie.
U kunt de hele ochtend recreatief zwemmen.

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

“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

Bekijk alle actuele openingstijden op www.wetterstins.nl.

gemeente@t-diel.nl

Op maandag 14 mei organiseren de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een informatieavond
over het nieuwe inkoopbeleid. Tijdens de bijeenkomst
wordt de ‘kadernota inkoop en aanbesteden 2018’
toegelicht. Ook is er uitleg over de wijze waarop de
gemeenten ondernemers uitnodigen voor inschrijving op
onderhandse aanbestedingen. De informatiebijeenkomst
vindt plaats in MFC Tillehûs, Goudsjeblomstrjitte 34a in
Kootstertille. U bent van harte welkom, de avond duurt
van 19.30 tot 21.00 uur, aanmelden is niet nodig.

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

