
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief brengen wij u 

op de hoogte van de voortgang van 

verschillende woningbouwprojecten 

in de gemeente Tytsjerksteradiel.  

Deze informatie verstrekken wij 

naast de gebruikelijke formele 

momenten waarop het college u 

informeert.  
 

Het gaat hier voor een deel om 

realisatie van projecten en om 

projecten in de planfase. De 

nieuwsbrief beschrijft de actuele 

situatie en is daarmee een 

momentopname. Afhankelijk van 

nieuwe projecten of ontwikkelingen 

bij bestaande projecten volgt een 

nieuwe nieuwsbrief.  

 

 

Aldtsjerk Foarút 
Het college heeft de 

realisatieovereenkomst Aldtsjerk Foarút 

besproken. Het gaat hierbij om het 

bouwen van 23 woningen: 

• 10 starterswoningen 

• 10 vrijstaande woningen 

• 3 woon-/ werklocaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 3 maart as. 

zal de gemeenteraad gevraagd worden 

of er wensen of bedenkingen zijn voor de 

bouw van 7 recreatiewoningen. Daarna  

wordt een bestemmingsplanprocedure 

gestart, inclusief het in behandeling 

nemen van een aantal vergunningen. Op 

8 maart neemt het college een besluit.  

 

De ondertekening van de overeenkomst 

op 11 maart zal een feestelijk tintje 

krijgen met het bestuur van Aldtsjerk 

Foarút en Jelle Bijlsma BV. 

 

Meer info: www.aldsjerkfoarut.nl 

 

Drie van Sminia Burgum 
De bouw van de appartementen start in 

april 2022. We hebben onlangs met de 

aannemer en de ontwikkelaar afspraken 

gemaakt over het gebruik van het 

openbaar gebied tijdens de bouw. 

 

Alle koopappartementen zijn verkocht. 

Het gaat om 12 koopappartementen en 

studio’s met balkon en 4 

koopappartementen waaronder een 

penthouse. Projectontwikkelaar Blue 

Banner is in een ver gevorderd stadium 

van de onderhandeling met partijen over 

de invulling van de commerciële ruimtes 

op de begane grond van alle drie 

gebouwen.  

 

Meer info: Nieuwbouw in Burgum | De 3 

van Sminia (drievansminia.nl) 

 

Sminiabosk Burgum 
De 18 duurzame appartementen zijn in 

aanbouw. Tegen de zomer worden deze 

appartementen opgeleverd door de 

ontwikkelaar Mekander.  

 

Meer info: www.sminiabosk.nl  
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Nieuwbouw Kloosterlaan-Noord 

en Elingsloane Burgum 
De gemeenteraad heeft op 27 januari jl. 

besloten om de mogelijkheden voor 

woningbouw op de locaties Kloosterlaan-

Noord en Elingsloane te onderzoeken. 

Het college gaat dit besluit uitwerken 

aan de hand van de startnotitie 

planologische procedure Kloosterlaan-

Noord en Elingsloane die door de raad is 

vastgesteld.  

 

De gemeente is eigenaar van de grond 

van de locatie Kloosterlaan-Noord. Een 

externe ontwikkelaar is eigenaar van de 

locatie Elingsloane. Voor beide projecten 

wordt op dit moment gewerkt aan een 

participatieplan.  

 

Kûperstrjitte Burgum 
WoonFriesland bouwt een corridorflat 

van vier bouwlagen met 39 gasloze 

appartementen aan de Kûperstrjitte. Het 

complex krijgt twee ruimtes voor 

ontmoeting en sociale activiteiten. 

WoonFriesland is bezig met de toewijzing 

van de appartementen. De oplevering 

staat gepland voor juni 2022.  

 

 

Herontwikkeling voetbalvelden 

Burgum  
Op 10 en 17 december 2021 is het 

ontwerp van ontwikkelaar BINT en 

gemeente gepresenteerd aan 

omwonenden. Het eerste ontwerp is 

positief ontvangen door de 

omwonenden.  

 

In maart/april is het voorontwerp 

bestemmingsplan klaar. In mei/juni is 

het definitieve ontwerpbestemmingsplan 

klaar. De planning is in om in het eerste 

kwartaal van 2023 te starten met de 

bouw. 

Prins Bernhardstraat Burgum  
Op 1 februari jl. is aan Kuin 

Vastgoedontwikkeling een 

omgevingsvergunning voor 17 woningen 

verleend. De aanvraag past binnen het 

bestemmingsplan. Het gaat hier om 16 

twee onder één kap woningen en één 

vrijstaande woning.  

 

De verkoop wordt gedaan door Zantman 

Makelaardij: www.zantman-

makelaardij.nl  

 

 
 

CPO Earnewald aan 
Mindertsfean    
Het CPO Earnewâld heeft de hulp 

ingeschakeld van een ontwikkelaar om 

een businesscase op te stellen. Zodra er 

een haalbare businesscase kan worden 

gerealiseerd, zal het project de 

procedures doorlopen.  

 

Woningbouw Eastermar  
In december 2021 is er een 

principeverzoek ingediend voor een 

dorpsuitbreiding van 12-16 woningen en 

een voedselbos. Het gaat hier om een 

uitbreiding op de laatste uitbreiding van 

het dorp. Het college heeft besloten 

medewerking te willen verlenen aan het 

principeverzoek. De procedures hiervoor 

worden nu opgestart.  

 

Woningbouw Garyp 
Er is een woningbouwlocatie bekend. Dat 

is de Brandsmaloane. Op dit moment is 

een ondernemer bezig een plan te 

maken om deze locatie te ontwikkelen 

met 7 of 8 woningen. 

 

http://www.zantman-makelaardij.nl/
http://www.zantman-makelaardij.nl/


Centrumplan De Skuorre Gytsjerk 
Het college heeft de afwikkeling van de 

koopovereenkomst bouwkavel "De 

Schuur" gerealiseerd. Binnen het 

bestemmingsplan is ruimte voor 15 

appartementen. 

 

Stationskwartier Hurdegaryp 
De 16 koopappartementen aan het 

stationskwartier in Hurdegaryp zijn 

verkocht. Ook de 16 huurappartementen 

zijn verhuurd.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft 

enige vertraging opgelopen door 

ingediende zienswijzen. Volgens de 

huidige planning wordt het 

ontwerpbestemmingsplan op 2 juni ter 

vaststelling aangeboden aan de 

gemeenteraad. Wanneer de 

gemeenteraad instemt, kan in november 

worden gestart met de bouw.  

 

Locatie Wynia in Hurdegaryp 
Zwanenburg Projecten ontwikkelde 14 

half vrijstaande woningen. Alle woningen 

zijn inmiddels verkocht.  

 

Meer info: 

https://www.mooihurdegaryp.nl/ 

 

 
 

Tjalling Koopmans College 
Hurdegaryp 
Op 16 december jl. heeft de 

gemeenteraad de startnotie vastgesteld. 

De procedure om te komen tot een plan 

wordt opgestart. De planning is dat voor 

1 juli het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage ligt.  

 

 

Woningbouw Jistrum 
Samen met Dorpsbelangen Jistrum 

Skûlenboarch kijken we naar de 

mogelijkheden van herontwikkeling van  

de twee vrijkomende schoollocaties en 

de locatie van de kinderopvang. Dit in 

afwachting van de definitieve gunning 

van de nieuwe Multifunctionele 

Accomodatie Jistrum. 

 

Woningbouw Mûnein 
In samenwerking met WoonFriesland 

hebben we een plan ontwikkeld voor de 

herbouw van 16 huurwoningen (reade 

huskes). Dit plan is opgenomen in het 

bestemmingsplan Gytsjerk-Mûnein en zal 

op 3 maart ter vaststelling aan de 

gemeenteraad worden aangeboden. 

Daarna kan er zo snel mogelijk worden 

begonnen met de bouw. De oplevering 

staat gepland voor november 2022. 

 

 
 

Uitbreiding Noardburgum  
Op 16 december 2021 heeft de 

gemeenteraad de startnotitie 

vastgesteld. Er wordt een concept plan 

opgesteld dat we met dorpsbelangen 

Noardburgum bespreken. Hiervoor zal 

o.a. een projectgroep worden opgezet. 

We streven er naar om per 1 juli het 

concept ontwerpbestemmingsplan voor 

te leggen.  

 

Verbouw voormalige school 

Oentsjerk 
In het voormalige schoolgebouw komen 

10 huurappartementen. Deze zijn 

geschikt voor verschillende doelgroepen. 

Deze 10 appartementen worden in de 

woningbouwprogrammering geplaatst.  

 

 

https://www.mooihurdegaryp.nl/


Woningbouw Ryptsjerk  
De woningbouw in Rypstjerk zal in totaal 

9 woningen bevatten. We werken nu aan 

het ontwerpbestemmingsplan. De 

gemeenteraad heeft geen opmerkingen 

gemaakt over de notitie inspraak en 

overleg op het voorontwerpplan dat 17 

januari jl. informerend op de list heeft 

gestaan. Zodra het ontwerpplan gereed 

is, wordt de formele procedure gestart. 

 

Woningbouw De Finne Sumar 
De acht bouwkavels aan De Finne in 

Sumar zijn verkocht. Het gaat hier om 

vier kavels voor vrijstaande woningen en 

vier kavels voor half vrijstaande 

woningen.  

 

Woningbouw Sûwald  
De startnotitie is op 16 december 

vastgesteld en wordt opgepakt met 

dorpsbelangen. Het betreft hier een 

dorpsuitbreiding van 6 woningen.  

 

MFC Tytsjerk 
Samen met Dorpsbelangen Tytsjerk 

kijken we naar de mogelijkheden van 

herontwikkeling van de vrijkomende 

locaties door de bouw van het 

Multifunctionele Centrum. 

 

Woningbouw Wyns  
Door de inzet van Dorpsbelang 

Wyns/Bartlehiem zijn er 3 woningen 

gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alle dorpen zijn er plannen voor 

woningbouw. In Mûnein is er sprake 

van herbouw van woningen. In alle 

andere dorpen zijn er plannen in 

ontwikkeling en zijn plannen 

vergund en gerealiseerd. 

 

In het derde kwartaal van 2022 

wordt de 

woningbouwprogrammering 

geactualiseerd met ongeveer 600 

woningen en 150 Centrale As 

woningen. 

 


