T-diel(t) mei
EVENEMINTEN
AANVRAGEN
In de afgelopen week zijn de volgende
vergunningsaanvragen binnengekomen:
- Eastermar, op de E.M. Beimastrjitte, Teye Tolstraat en
Harstepaed, straatfestival ‘Easterbarren’ met muziek,
dans, straattheater en exposities van 14.00 uur tot
23.00 uur op 1 september 2018. De E.M. Beimastrjitte,
Harstepaed en Teye Tolstraat zijn afgesloten voor het
verkeer;
- Eastermar, E.M Beijmastrjitte 8, livemuziek van 17.00 uur
tot 00.00 uur op 31 augustus 2018.

VERLENINGEN
In de afgelopen week zijn de volgende vergunningen/
ontheffingen verleend:
- Aldtsjerk, schoolland aan de Van Sminiaweg, 25 jarig
jubileumfeest café Moarkswâl in een feesttent met
livemuziek, 21.00-02.00 u., 29 september en 14.00-21.00
u., 30 september 2018;
- 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;
- Earnewâld, water aan het Wiid en de wal nabij Reidtûgel
5, muzikaal skûtsje-theater op het water, 20.00-22.30 u.,
21, 22, 23, 26, 28 en 29 september 2018;
- Hurdegaryp, Sportclub de Warren, Siebe Nicolai
Voetbaldagen met sport, spel, vermaak, sponsorloop
en barbecue, 09.00-15.00 u. en 13.00-19.30 u., 28 en 29
augustus 2018;
- Hurdegaryp, Rijksstraatweg 5B, incidentele
standplaatsvergunning verkoop fris/snoepgoed, 15 en
19 augustus 2018.
- Hurdegaryp, Rijksstraatweg vanaf de kerk tot
aan Hooghiemstra, Opening Rijksstraatweg met
Foodtruckfestival, kinderattracties, oldtimers, oude
ambachten, live/versterkte muziek, 12.00-21.00 u., 14
september 2018. Gedurende de activiteiten zijn dit
gedeelte van de Rijksstraatweg en de naastgelegen
parallelwegen afgesloten voor verkeer;
- Oentsjerk, start/finish Kafee ’t Wapen fan Fryslân,
Rengersweg 51, mountainbike toertocht door de
Trynwâlden, 08.00-14.00 u., 6 oktober 2018. Route van
10, 20 en 30 km: op de paden en wegen nabij Oentsjerk,
Mûnein, Ryptsjerksterpolder, Aldtsjerk, incl. het terrein
rondom de Klinze en het Griekenland en Turkije bos
alsmede het park om Heemstra State, m.u.v. pad om de
vijver;
- Oentsjerk, manage De Sanjes, Sanjesreed 8b, Provinciale
keuring van koeien en kalveren van 09.00 tot 15.30 u.,
25 oktober 2018.

BEKINDMAKKINGS
LYTSE BUORREN 14, SUMAR (WIJZIGEN LIGGING BOUWVLAK)
Stukken ter inzage
Het op 20 augustus 2018 vastgestelde wijzigingsplan
i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Lytse Buorren
14, Sumar (wijzigen ligging bouwvlak met imro code
NL.IMRO.0737.00BPVIWP30-vg01) ligt vanaf 23 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 IMROcode)

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.

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

gemeente@t-diel.nl
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gemeenteTytsjerksteradiel

@tdiel

06 21 15 48 97

woansdei 22 augustus 2018
OMJOUWINGSFERGUNNINGEN
BESLUITEN

In de afgelopen week zijn de volgende besluiten genomen:
A. Verleend omgevingsvergunning reguliere procedure
3605953
Mûnein, Kaetsjemuoiwei 33, bouwen
vrijstaande woning
3584095
Ryptsjerk, IJpeijsingel 56, uitbreiden woning

“Dankzij de bezuinigingstips
van Ping geef ik nu
minder geld uit aan
boodschappen”
Kijk ook op www.ping.nl

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

