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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:

EVENEMINTEN

VERLENINGEN

AANVRAGEN

In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Earnewâld, bezoekerscentrum Nationaal Park De
Alde Feanen, Koaidyk 8a, Alde Feanen Challenge,
multidisciplinaire sportwedstrijd op 25 en 26 augustus
2018. Za. 20.00-23.00 u., zo. 05.30-14.30 u., Race bestaat
uit kanoën, mountainbiken, hardlopen en zwemmen
en gaat door Nationaal Park De Alde Feanen richting
Leeuwarden.

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Earnewâld, parkeerplaats voor het Skippershûs,
Krúspaed 6, Skûtsjefeest met livemuziek onder een
overkapping, 20.00-01.00 u., 7 augustus 2018;
- Earnewâld, parkeerplaats voor het Skippershûs,
Krúspaed 6, braderiefeest met livemuziek onder een
overkapping van 15.00-01.00 u., 20 augustus 2018;
- Sumar, Joute v.d. Meerweg, schietterrein, Open
Kampioenschap kleiduif¬schieten Tytsjerksteradiel,
13.30-18.00 u., 15 september 2018.

A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3699919	Burgum, Dukatewei kavel 30-3,
bouwen loods
3743107	Burgum, Swanneblom 24,
plaatsen erfafscheiding
3740361	Earnewâld, Feantersdyk 4 I,
verhogen woonark
3814629	Hurdegaryp, Helsdingenstraat 4,
verbreden oprit
3735033	Jistrum, De Geasten 17, bouwen schuur
3764967	Sumar, Bosweg 1, aanleggen nieuwe uitrit
(Stichting It Griene Nest)

BEKINDMAKKINGS
BOSWEG 1, SUMAR
Stukken ter inzage
Het op 30 juli 2018 ongewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013,
Bosweg 1 te Sumar (wijziging bestemming) met Imro
code NL.IMRO.0737.00BPVIWP28-vg01ligt vanaf
2 augustus 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)

SEADWEI 1, EASTERMAR
Stukken ter inzage
Het op 30 juli 2018 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan
Eastermar – It Heechsân, Seadwei 1 (wijzigen
bestemming) met Imro code NL.IMRO.073700BPVIWP26
ligt vanaf 2 augustus 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 wijziging heeft betrekking op het aanbrengen van:
1. een aanduiding op de planverbeelding met daarin
aangegeven de maximale goot- en bouwhoogte (m)
en maximum bebouwingspercentage (%) en
2. de dubbelbestemming “Waarde - Landschap
(Woudenlandschap) op de planverbeelding en
in de regels.

Beroep instellen
Gedurende 6 weken na de dag van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden 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.

HEIDEREED 5, SUMAR
1. Ontwerp wijzigingsplan Heidereed 5, Sumar
(verplaatsing bouwvlak tbv. herbouw woning) –
IMRO code NL.IMRO.0737.00BPVIWP27-OW01
2. Bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning
Heidereed 5, Sumar
3. Bijbehorende ontwerp-besluit tot vaststelling
hogere grenswaarde Heidereed 5, Sumar
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).
Stukken ter inzage
Bovengenoemd plan ligt vanaf donderdag 2 augustus 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).

Volledige bekendmakingen vinden plaats in het elektronisch gemeenteblad. Voor nadere info over de vermelde
aanvragen/ besluiten en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zie www.t-diel.nl of bel met 14 0511.
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ER IS WEER COMPOST!
Er is weer compost in zakjes verkrijgbaar op onze locatie
Solcamastraat in Sumar, Compostering.
Compost is een zogenoemde bodemverbeteraar. Tijdens
het productieproces (zogenaamde compostering) neemt
de biologische activiteit in de natuurcompost zodanig
toe dat de temperatuur oploopt naar ongeveer 65 °C.
Door deze hoge temperatuur worden alle onkruidzaden
en ziektekiemen gedood. Compost kan gebruikt worden
in de tuin, door vermenging met of bestrooiing van de
bovenlaag van de bodem.
Door het vermengen of bestrooien van de bovenlaag zal
tijdens een regenbui de bodem minder snel dichtslaan of
wegvloeien. Compost is 100% natuurlijk.
Eén zakje compost kost € 1,Voor € 5,- koopt u 6 zakjes.
De actie geldt zolang de voorraad strekt.
gemeente@t-diel.nl

140511

gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

www.t-diel.nl

T-diel(t) mei

TYTSJERKSTERADIEL STAPT OVER
OP BLAUWE DIESEL VOOR EIGEN
WAGENPARK

VOORKOM VERSPREIDING VAN DE JAPANSE DUIZENDKNOOP
Wat is een Japanse duizendknoop?
Japanse duizendknoop is een plantensoort en
wordt tot de meest “invasieve exoten” gerekend. Met
andere woorden: soorten die vanuit andere landen
binnenkomen en zich snel en agressief uitbreiden. Is de
plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer
weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden
inheemse plantensoorten verdrongen.
Wat is het probleem?
De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse
duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken
aan gebouwen, leidingen en wegen. Doordat de Japanse
duizendknoop in Nederland bijna allemaal vrouwelijke
planten zijn verspreiden ze zich nagenoeg niet door
middel van zaad. De verspreiding vindt vooral plaats
door bovengrondse plantendelen en wortelstokken die
meekomen met grondtransporten.
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Hoe is de plant te herkennen
Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die
stengels maakt die gemakkelijk 2 tot 3m halen in een
groeiseizoen. De stengels zijn opgebouwd uit holle
compartimenten en lijken enigszins op die van bamboe
en zijn groen met roodachtige vlekjes. Op de grens
tussen twee stengelcompartimenten bevindt zich een
knoop waaruit een zijtak met bladeren groeit. De grote
bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit in
augustus en september met crèmewitte bloemen.
Bestrijding
Deze plant is nagenoeg niet definitief te verwijderen.
Daarom ligt de nadruk op het beheersen van de bestaande
planten en het voorkomen van verspreiding. De Japanse
duizendknoop kan onder andere beheerst worden door
hem regelmatig af te knippen of af te maaien. Over het
algemeen wordt de plant na een aantal jaar kleiner.

Hoe kunt u helpen in het voorkomen van de verdere verspreiding van Japanse duizendknoop?
Om te voorkomen dat deze soort zich nog verder verspreid vragen wij u om ons te helpen. Dit kunt u als volgt doen:
1. Koop deze plant niet en plant deze niet in uw tuin.
2. Deponeer de resten van de Japanse duizendknoop in de groene container of voer deze af naar ons gemeentelijk
composteerterrein. In beide gevallen worden deze plantenresten kapot gebroeid bij een temperatuur van 55-58
graden.
3. Composteer zelf geen resten van de Japanse duizendknoop. De temperatuur in uw composthoop blijft te laag
waardoor bij de verspreiding van de compost juist kiemkrachtige resten Japanse duizendknoop verspreid wordt.
4. Tot slot vragen wij u, hoewel dit vanzelfsprekend is, om geen resten Japanse duizendknoop in het openbaar
groen en de bermen de dumpen.
5. Verspreid geen grond met wortels van de Japanse duizendknoop. Grond met wortels van de Japanse
duizendknoop kan naar het gemeentelijk composteerterrein in Sumar gebracht worden. Op het
composteerterrein wordt deze grond apart gehouden en worden de kiemdelen van de plant eruit gezeefd.

De gemeente Tytsjerksteradiel stapt over op het gebruik
van Blauwe Diesel voor haar vrachtwagens en andere
dienstauto’s. Wethouder Andries Bouman tankt met
chauffeur Germ Vellinga de zijlader af met Blauwe Diesel:
“Door te kiezen voor een schonere brandstof wil de
gemeente bijdragen aan het terugdringen van CO2uitstoot en een beter milieu, aldus de wethouder.”
Wat is Blauwe Diesel?
Blauwe Diesel is een zogenaamde HVO-brandstof.
Deze afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oil.
Blauwe Diesel is een volledige dieselvervanger en geen
brandstoftoevoeging (brandstofadditief ). Blauwe Diesel
wordt gemaakt van plantaardige afval oliën. Maar als
Blauwe Diesel gemaakt wordt van afval, kan het dan wel
goed zijn? Het antwoord is, ja. Het is technisch zelfs beter
dan gewone diesel.
Blauwe Diesel bevat minder water, het verbrandt schoner
en de brandstof is zuiverder. HVO is een synthetische
diesel die gemaakt wordt van afval- en reststromen.
Daarmee is het een directe vervanger voor fossiele
dieselolie die zonder aanpassingen aan voertuigen
toegepast kan worden. Daarmee kan volgens de
leverancier CO2 uitstoot beperkt worden tot zelfs 100%.
Ook Blauwe Diesel tanken?
In onze gemeente kan dat op de volgende locatie:
- Tamoil, Solcamastraat 9 Sumar.

Op deze wijze kunnen wij samen met u de Japanse duizendknoop in toom houden.

Openingstijden gemeentehuis
Kijk voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis op onze website. Tytsjerksteradiel werkt op afspraak.
Maak deze online of telefonisch via 14 0511
(zonder netnummer).
Bezoekadres		
Raadhuisweg 7		
9251 GH Burgum

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

gemeente@t-diel.nl

140511

Energieloket Hurdegaryp in de zomermaanden
gesloten
Het energieloket Hurdegaryp is in de zomermaanden
gesloten. Vanaf donderdag 6 september is het
energieloket weer geopend. Voor vragen tijdens deze
periode verwijzen we graag naar de balie ‘bouwen en
wenjen’ in het gemeentehuis in Burgum.
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