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verleende vergunningen

de tuin van Sportcentrum Flidunen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
evenementenvergunning
•
Opening Hotel Zeezicht, muziek op het
Havenplein, 26 mei 17.00 uur tot 19.00 uur,
verleend 19 mei 2016.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 24 mei 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

werkzaamheden Coupure
Volgende week woensdag 25 mei zal de vloer van de
coupure voor Rijkswaterstaat hersteld worden. Hierdoor
zal gemotoriseerd verkeer gedurende enkele dagen
gestremd zijn. Doordat we ook afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden zullen de werkzaamheden
minimaal tot en met vrijdag duren. Voor voetgangers
en fietsers worden voorzieningen gecreëerd.

waddentoernooi op Vlieland
ste

Zaterdag 21 mei 2016 wordt op Vlieland het 35
Waddentoernooi gehouden. Meer dan 200 sporters van
de vijf Waddeneilanden doen mee aan dit sportieve
treffen. Het programma ziet er als volgt uit:
Sport
Locatie
Tijd
Voetbal
voetbalveld
12.00 – 18.00 uur
Tennis
tennisbanen
09.00 – 18.00 uur
Badminton sporthal(vrijdag)
19.00 – 23.00 uur
Volleybal
sporthal
11.00 – 15.00 uur
Hardlopen
sporthal buiten
start 12.00 uur
Darten
De Oude Stoep
11.00 – 18.00 uur
Surfen
Vlieland Outdoor
12.00 – 16.00 uur
Klaverjassen Hotel Bruin
14.00 – 17.00 uur
Biljarten
Loodshotel
11.00 – 18.00 uur
Golf
nader te bepalen
12.00 – 16.00 uur
De prijsuitreiking vindt plaats om ongeveer 19.00 uur in

Iepen Mienskipsfûns open voor ideeën
in uw dorp of eiland!
Iepen Mienskipsfûns open voor ideeën!
Samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in
uw wijk, dorp of eiland te verbeteren? Provincie Fryslân
is weer op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede
projectideeën. Tot en met dinsdag 14 juni 2016 kunnen
initiatiefnemers weer subsidie aanvragen uit het Iepen
Mienskipsfûns. De tweede subsidieronde is geopend
voor aanvragen. Met deze regeling helpt de provincie
leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip uit te voeren.
In de deze ronde is € 1,2 miljoen beschikbaar voor heel
Fryslân.
Online subsidie aanvragen
Vanaf dit jaar is het mogelijk uw subsidie uit het Iepen
Mienskipsfûns volledig online aan te vragen met een
digitale handtekening. Online aanvragen maakt het
mogelijk het formulier tussentijds op te slaan en te
delen met betrokkenen voordat u de aanvraag officieel
indient. Om uw aanvraag volledig digitaal te kunnen
doen, heeft u een digitale handtekening via DigiD of
eHerkenning nodig. Door uw subsidie online aan te
vragen voorkomt u dat uw aanvraag niet volledig is.
Heeft u vragen over het (online) aanvragen van
subsidie, neem contact op met de projectadviseurs van
Streekwurk Friese Waddeneilanden: Martien Verduijn
of Yvonne de Vries.
Met Frisschen Moed legt nieuwe natuurijsbaan aan
Amelander schaatsvereniging met Frisschen Moed
(Ameland) maakt ’s winters gebruik van een
watervlakte, annex natuurijsbaan, met een diepte van
1.80 meter. Het duurt lang voordat hier tijdens een
vorstperiode veilig op geschaatst kan worden. In het
recreatiegebied De Vleijen maken zij een ondiepe
watervlakte die bij temperaturen onder de 0 ºC snel
bevriest. ‘s Winters kan er eerder en veilig geschaatst
worden. In de zomerperiode kan het veld gebruikt
worden voor andere sport- en spelactiviteiten.
Voor dit project ontvangt de ijsvereniging € 10.112,subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De
totale investering bedraagt ruim € 25.000,-.
Doe mee met de omgevingsvisie!
Hoe houden wij Fryslân mooi? Deze vraag staat
centraal bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie
van de provincie Fryslân. In het plan komt al het
provinciale beleid voor de leefruimte voor mens en dier
te staan. Voor het maken van de visie doet de provincie
een beroep op alle Friezen. Welke onderwerpen
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moeten volgens u een plek in de Omgevingsvisie
krijgen? En hoe wilt u meedoen? Vanaf 25 mei horen
wij uw ideeën graag via www.fryslan.frl/omgevingsvisie
of kom langs in één van de zes pop-upkantoren!
Streekwerk Friese Waddeneilanden
Streekwerk Friese Waddeneilanden is een initiatief van
de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en provincie
Fryslân. Samen werken we aan bruisende en
toekomstbestendige Waddeneilanden.
Voor vragen, begeleiding en advies betreffende uw
subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met het
projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden. We
helpen u graag verder.
Bezoekadres: Waddenpromenade 1, 8861 NT
Harlingen
Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen
Telefoon: 058 292 58 12
E-mail: eilanden@fryslan.frl
Website: www.fryslan.nl/streekwerkwaddeneilanden
Dien uw projectidee in en maak de Friese
Waddeneilanden nog sterker en mooier!

14. Begroting 2017 GR Hûs en Hiem
15. Sluiting

Agenda raadsvergadering maandag 30
mei 2016

2

Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Voorstel tot besloten raadsvergadering over
1
agendapunt 3
1

Besloten deel (19:30 uur)
1
3. Stand van zaken De Jutter
Vervolg openbare raadsvergadering (ca. 20:30 uur)
4. Mededelingen
5. Vragenuurtje
6. Spreekrecht voor burgers
7. Stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden en de Uiterton
8. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2016
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 25
april 2016
9. Ingekomen stukken
10. Eerste wijziging legesverordening 2016
11. Begroting 2017 en meerjarenperspectief 20182020 GR De Waddeneilanden
12.. Jaarrekening 2015 en begroting 2017 GR Fryslân
West
13. Jaarstukken 2015 en begroting 2017-2020 GR
Veiligheidsregio Fryslân

2

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.oosterhaven@vlieland.nl).

1

De gemeenteraad vergadert natuurlijk altijd openbaar,
tenzij er echter zwaarwegende redenen zijn om
besloten te vergaderen. In de Gemeentewet is bepaald
op grond van welke redenen de raad mag besluiten tot
een besloten vergadering. De burgemeester stelt nu
voor op grond daarvan achter gesloten deuren te
vergaderen over agendapunt 3. Als de gemeenteraad
met dat voorstel instemt, wordt agendapunt 3 dus
achter gesloten deuren (zonder publiek en pers)
behandeld.
Na agendapunt 3 (naar verwachting ca. 20:30 uur)
vervolgt de raad de openbare raadsvergadering. Dit is
in ieder geval niet vóór 20:30 uur. De bode laat pers en
publiek weer toe zodra agendapunt 3 is behandeld.

