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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten
genomen:

EVENEMINTEN
AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, Eastermar, Jistrum, Noardburgum, Brommels!,
het Wâldpyk bramenfestijn van de Noardlike Fryske
Wâlden, 09.00-21.00 u., 25 en 26 augustus 2018;
- Hurdegaryp, Hofplein aan de Rijksstraatweg/Van
Weerden Poelmanstraat, Dorpsfeest Hurdegaryp
met opening Rijksstraatweg, touwtrekken, matinee,
volleybal, kaatsen, inlinesport, dorpsbarbecue feest met
livemuziek in een open tent, vr. 15.00-19.00 u., za. 11.0002.00 u., 14 en 15 september 2018.

VERLENINGEN

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Aldtsjerk, weiland Eysingapad-Marwei, Gigantenfestival
met livemuziek in een feesttent, 20.00-02.00 u.,

7 juli 2018. Gedurende het festival is er
éénrichtingsverkeer op de Rengersweg;
- Bartlehiem, tuin Bartlehiem 17, bruiloft met livemuziek,
19.00-02.00 u., 18 augustus 2018;
- Burgum, start Markt, wandeltocht Wereldburgumer
8e dag naar Leeuwarden, 00.08-13.00 u., 8 juli 2018;
- Earnewâld, Pizelplak aan de Wiidswei, kermis,
za., ma, di, 14.00-23.30 u., vr, zo, wo, 14.00-22.30 u.,
3 t/m 8 augustus 2018;
- Hurdegaryp, Fuormanderijplein, intocht van Sinterklaas,
12.00-17.00 u., 24 november 2018;
- Noardburgum, Protestantse Kerk, Rijksstraatweg 15,
tuinfeest en afscheidsdienst i.v.m. aftreden dominee, 30
juni en 1 juli 2018. Za 17.00-21.00 u., zo. vanaf 14.00 u.;
- Tytsjerk, Park Vijversburg, Swarteweisein 2, grootst
gehaakte deken van de wereld wordt getoond, zaterdag
10.00-21.00 u., zondag 10.00-17.00 u., 14 en 15 juli 2018.
Gedurende de activiteit zal er langs de parallelweg
geparkeerd worden.

A. Verleend omgevingsvergunning
reguliere procedure
3680071	Burgum, Gerniersstrjitte 15, plaatsen
kap op garage
3681301	Burgum, Nieuwstad 37, stucen en
vervangen van stenen
3598809	Earnewâld, Feansterdyk / hoek Koaidyk,
plaatsen activiteitenportaal
3687301	Noardburgum, Ypeijlaan 13,
verplaaten oprit
3663777	Noardburgum, Zomerweg 75,
nieuwbouw zorgcentrum
Nieuw Toutenburg
3547191	Oentsjerk, Wynzerdyk 20,
nieuwbouw kapschuur
		
B. Geweigerd omgevingsvergunning
reguliere procedure
3660907	Burgum, Kloosterkamp 8, verbreden oprit
3666323	Burgum, De Yp 14, aanleggen uitrit en
plaatsen carport
C. Verlengen beslistermijn
3597169	Gytsjerk, Ulbe van Houtenstrjitte 28,
kappen meidoorn

BEKINDMAKKINGS
GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING TERGRACHT 7, WYNS
Het op 21 juni 2018 vastgestelde bestemmingsplan met
Imro – code NL.IMRO.0737.00BPXI-vg01 voorziet in een
bestemmingsplanwijziging van een woonbestemming in
de bestemming woongebouw. De gewijzigde vaststelling
heeft betrekking op het aanbrengen van de aanduiding
‘maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum
bebouwingspercentage (%)’ op de planverbeelding en op
het aanbrengen van de aanduiding ‘waterstaatkundige
functie’ over een zone van 15 m vanaf de Dokkumer Ie.;
Verleende omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op
de bouw van een woongebouw met 4 appartementen.
De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1
van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.
Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging kan
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden
ingesteld door belanghebbenden

(die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmings-plan kenbaar hebben gemaakt, of kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig
hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar te maken en tegen de wijzigingen, die de
gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft
aangebracht).
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 voorziening worden ingediend.
Dan treedt het plan niet in werking totdat op dat verzoek
is beslist.
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 28 juni 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).

RIED5 JULY 2018
Aginda
Jierrekken 2017 en accountants-ferklearring Ernst Young
Kadernota 2019 – 2022
Yn de Kadernota fynt elk jier in oanskerping fan it belied
en de finânsjes plak en wurde nije winsken yn byld
brocht. De ried hat mei de Kadernota de mooglikheid om
de haadlinen foar it finansjeel kader fan de begrutting
foar takom jier mei oan te jaan. Dit kear giet it om in
deigearkomste fan de ried (fan 10.00 - 16.45 oere).
Mear ynformaasje
De riedsstikken steane op ús webside: raad.t-diel.nl.
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Reinoud Koster, riedsgriffier, telefoan (0511) 460 509.

HORECA
KOOIWEG 2, GYTSJERK
Het op 21 juni 2018 ongewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan Kooiweg 2, Gytsjerk (wijziging
bestemming) met Imro – code NL.IMRO.0737.00BPXII
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.

hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar te maken.

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig

Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf 28 juni 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).
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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 voorziening worden ingediend.
Dan treedt het plan niet in werking totdat op dat verzoek
is beslist.
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VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende Exploitatievergunningen openbare inrichting verleend:
- Earnewâld, Ds. van der Veenweg 7, Theetuin De
Reidplûm;
- Earnewâld, De Stripe 12a, Schaatslokaal De Iisblom;
- Earnewâld, Smidspaed 6, Theetuin;
- Eastermar, Joerelaan 3, B&B Joerepleats;
- Eastermar, Heidbuurtweg 13, Theetuin de Welp;
- Noardburgum, Westersingel 5, Teetún Westersingel;
- Ryptsjerk, Nieuwlandsweg 20, Theetuin.
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GOEDKOOP REIZEN MET BUS EN
TREIN TIJDENS ELFWEGENTOCHT
Tijdens de Elfwegentocht kunnen reizigers extra
goedkoop met Arriva reizen. Twee weken lang kunt u
onbeperkt met de bus voor € 20,18. Arriva rijdt van
1 tot 14 juli met alle bussen op blauwe diesel.
Blauwe diesel is een duurzaam fossielvrij plantaardig
alternatief voor diesel. Het levert zo’n 80% CO2-reductie
op vergeleken met het rijden met gewone diesel.
Bovendien maakt Arriva het reizen ook extra goedkoop
door het speciale Elfwegenabonnement.
Het Elfwegenabonnement van Arriva brengt de
busreiziger in de provincie onbeperkt van A naar B.
Het abonnement kost € 20,18 (trein & bus Arriva € 40,36).
Voor de speciale Elfwegenabonnementen, kijk op
www.arriva.nl/elfwegentocht
Elfwegentocht
Van 1 tot en met 14 juli gaat de provincie Friesland
fossielvrij reizen. De provincie haalt de toekomst 10 jaar
naar voren en laat de wereld zien wat er nu al mogelijk
is. Tijdens deze weken doet heel Friesland mee: twee
weken lang reizen, zonder gebruik te maken van fossiele
brandstoffen.

IN WELKE BAK HOORT DE ONTLASTING VAN HONDEN EN KATTEN?
De inwoners van Friesland hebben het makkelijk:
plastic, metalen en drankenkartons (PMD) hoeven
niet gescheiden te worden aangeboden, maar mogen
allemaal in de Sortibak. Dat hebben we te danken
aan nascheiding. Nadat het afval is opgehaald bij de
inwoners, wordt het door een machine gescheiden en
vervolgens getransporteerd naar verwerkers die de
materialen recyclen. Deze manier van scheiden is niet
alleen veel makkelijker, maar blijkt ook veel effectiever.
PMD is een waardevolle bron van herbruikbare
grondstoffen.

Kattengrit en dierenontlasting
Behalve PMD mogen ook andere producten in de
Sortibak zoals luiers, pennen, plastic speelgoed,
stofzuigerzakken, kattengrit en dierenontlasting.
Ontlasting van deze vleeseters bevat bacteriën die we
niet bij het GFT-afval in de Biobak willen hebben, omdat
GFT-afval wordt gecomposteerd en op die manier weer
in onze voedselketen terecht zou kunnen komen.
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Kijk op www.samenhalenwealleseruit.nl/pmd voor een
uitgebreide uitleg.

Het Odensehuis Burgum is een inloophuis voor iedereen
die te maken heeft met (beginnende) dementie.
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Kom gewoon eens langs om te kijken of het iets voor u is!

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

www.t-diel.nl

