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OMJOUWINGSFERGUNNINGEN

VERLENINGEN

AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Burgum, R.J. Doumastraat 15, kinderfeestje met
springkussen, 13.00-23.00 u., 26 augustus 2018;
- Garyp, Greate Buorren 6, trouwfeest 30 jaar met muziek,
17.00 – 00.00 u., 22 september 2018;
- Sumar, Middelpaed 5 achtertuin en oprit,
Huwelijksjubileum 12,5 jaar met livemuziek en BBQ,
15.30 – 21.30 u., 1 september 2018.

In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Burgum, Ljeppershiem aan de Burgumerdaam
achter het gemeentehuis, NK Fierljeppen met daarna
versterkte muziek in een kleine tent van 14.00-20.00 u.,
1 september 2018;
- Tytsjerk, Swarteweisein 2, park Vijversburg,
Imaginarium festival, fantasie/middeleeuws festival met
ambachtelijke markt, livemuziek en ridder spektakel, vr.
19.00-23.00 u., za. 11.00-23.00 u., zo. 11.00-18.00 u.,
17 t/m 19 augustus 2018.

VERGADERING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van B&W
van Tytsjerksteradiel tot het opleggen van een last onder
dwangsom, vanwege het zonder vergunning en in strijd
met het bestemmingsplan bouwen van twee bergingen
(Lauermanstraat 45, Burgum).

Vergadering commissie voor de bezwaarschriften op
28 augustus 2018 in het gemeentehuis te Burgum.
Tijdens een openbare hoorzitting wordt de volgende
zaak behandeld:
•
(16.00 uur) [nr. K12018-000

ECHT-OUTDOOR KIDS VAKANTIEWEEK
Voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 in de
gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen wordt
de Echt-Outdoor kids vakantieweek georganiseerd.
Elke dag worden verschillende sportieve activiteiten
georganiseerd in de dorpen van Tytsjerksteradiel en
Achtkarspelen.
Naast de bekende sporten zoals voetbal, volleybal,
hockey, tennis enz. kun je ook kennismaken met andere
sporten zoals boogschieten, BMX’en en kanoën. Alle
kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd om
grenzen te verleggen maar ook om samen te werken.
Meer informatie
De Echt-Outdoor vakantieweek is van 20 tot en met 24
augustus. De start is elke dag om 09.00 uur en duurt tot
gemeente@t-diel.nl

140511

16:00 uur. Opgeven en meer informatie:
www.echt-outdoor.nl
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen
met de beweegcoaches van Tytsjerksteradiel beweegt:
Yvonne de Haan, ydeHaan@t-diel.nl of Liekele Paulusma,
lplaulusma@t-diel.nl
Kosten
De kosten bedragen €60 per kind* dit is inclusief een
gezond tussendoortje, drinken en lunch.
* Mogelijk kun je deze kosten vergoed krijgen via
St. Leergeld. Nog niet bekend met St. Leergeld? Dien een
aanvraag in via www.kindpakket.nl

gemeenteTytsjerksteradiel

woansdei 15 augustus 2018

@tdiel

06 21 15 48 97

BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3842329	Burgum, Burg Bothenius Lohmanlaan 45,
plaatsen dakkapel
3710589
Burgum, Dokter B. Hornstrasingel 72,
		
verbouw en aanbouw aan woning
3647989	Burgum, Dukatewei 10, nieuwbouw
bedrijfsloods
3763865	Eastermar, ’t Hôf 72, vergroten woning met
aanbouw
3721365
Mûnein, Dokter Kijlstraweg 28, uitbreiden
		 woning
3737991
Sumar, It Hoarnleger 7, verbreden oprit
3785343
Tytsjerk, Reidfjild 4, plaatsen noodlokaal
		
t.b.v. Master Fennemaskoalle en kappen
		 bomen

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

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

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.

www.t-diel.nl

