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verleende reguliere
omgevingsvergunningen

bestemmingsplan Herziening
Zomerhuizenterrein (zwembadverbod)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen

Vlieland Vastgoed B.V. voor het plaatsen van twee
toegangshekken (legalisatie) op het perceel
Duinkersoord 111 te Vlieland (verzonden 3 mei
2016)

De heer A.D.H. van der Veen voor het plaatsen
van een schuurtje (legalisatie) op het
volkstuincomplex ‘De Tuintjes’ te Vlieland
(verzonden 3 mei 2016).

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat de
gemeenteraad op 25 april 2016 het bestemmingsplan
Herziening Zomerhuizenterrein (zwembadverbod)
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Er was een zienswijze ingediend, deze is ongegrond
verklaard.

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en
adres, datum, omschrijving verleende vergunning en
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveilig gebruik

Holding Gebroeders Houter B.V. voor brandveilig
gebruik voor het bijgebouw van Hotel Zeezicht,
Havenweg 1 te Vlieland (verzonden 3 mei 2016).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de sector bestuursrecht van de
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Postbus
1702, 8901 CA Leeuwarden.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 10 mei 2016 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur
op het gemeentehuis.

wegwerkzaamheden
overlagen schelpenpad Badweg
Vanaf dinsdag 10 mei tot en met vrijdag 13 mei 2016
zal het schelpenpad langs de Badweg van een nieuwe
deklaag worden voorzien. De Badweg blijft gewoon
beschikbaar voor alle verkeer. Wel kunnen de
werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Wij
vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verbod
voor zwembaden, whirlpools, jacuzzi’s of naar aard
daarmee gelijk te stellen (bouw)werken in de
bestemming Natuur en een verbod voor zwembaden en
daarmee naar aard gelijk te stellen andere bouwwerken
die worden gebouwd in de bestemming Recreatie 1, 2
en 3. Voor whirlpools en jacuzzi’s wordt een maximale
grootte van 6 m² vastgesteld.
Tevens wordt in dit bestemmingsplan de wijze van
meten aangepast.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 9 mei 2016 beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, als zij zienswijzen hebben
ingediend of kunnen aantonen niet in de gelegenheid te
zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het
indienen van beroep wordt griffierecht geheven.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag
waarop de beroepstermijn afloopt.
Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de
website van de gemeente Vlieland en op Ruimtelijke
Plannen. Het planindentificatienummer is
NL.IMRO.0096.HBPZomerhuizen-VA01

bestemmingsplan Vlieland ‘t Badhuys
Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat de
gemeenteraad op 25 april 2016 het bestemmingsplan
Vlieland ‘t Badhuys ongewijzigd heeft vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk het bestaande
strandpaviljoen te verplaatsen en te vergroten.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 9 mei 2016 beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen
niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te
dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht
geheven.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag
waarop de beroepstermijn afloopt.
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Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de
website van de gemeente Vlieland en op Ruimtelijke
Plannen. Het planindentificatienummer is
NL.IMRO.0096.20150667.VA01

collecte

rectificatie
Vaststelling Wijzigingsplan 3e
tennisbaan Uitlegger 4

museum Tromp’s Huys

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken op grond van artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 5 april 2016 het
e
wijzigingsplan voor de 3 tennisbaan gewijzigd is
vastgesteld.
inhoud wijzigingsplan:
e
Het mogelijk maken van een 3 tennisbaan aansluitend
aan de 2 bestaande tennisbanen op het perceel
Uitlegger 4 te Vlieland. De wijziging heeft betrekking op
de aanvullende voorwaarden op grond van de
natuurwaarden
waar kunt u het plan inzien
U kunt vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij
de afdeling ruimtelijke ordening/bouw- en
woningtoezicht. Het digitale plan is te raadplegen op de
gemeentelijke website
De bronbestanden zijn beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl . Het plannummer is
NL.IMRO.0096.20151354-VA01
Als u belanghebbende bent en/of u kunt aantonen dat u
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep
instellen.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres van
de indiener, de dagtekening, ondertekening en de
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht.
Het beroepschrift richt u aan Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet
betalen.
inwerkingtreding
De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt treedt
het wijzigingsplan in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het
besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 9 mei tot
en met zaterdag 14 mei 2016.
Museum Tromp’s Huys heeft dit jaar twee
tentoonstellingen in het kader van de herdenking van
de ramp in 1666. Momenteel is dat de tentoonstelling
met illustraties van Frans Schot voor het kinderboek
van Kitty Nooy. Voor de tweede tentoonstelling zijn
bruiklenen aangevraagd bij nationale musea. De
aanvraag bij het Rijksmuseum is eind maart toegezegd.
Dat betekent dat het Rijksmuseum voldoende
vertrouwen heeft in de manier waarop Museum
Tromp’s Huys zorgt voor luchtvochtigheid, temperatuur,
licht en beveiliging in het gebouw. Vanaf de zomer
zullen de bruiklenen een half jaar in Museum Tromp’s
Huys te zien zijn. Toegezegd zijn een tekening van
Willem van de Velde I en een aantal prenten gemaakt
door andere kunstenaars. Het betreft hier unieke en
eeuwenoude stukken. Zowel prenten als tekening
hebben de ramp in 1666 als onderwerp.

E

ilandroep

het was nu toch alsof ik hier zou blijven
dit huis dat boven op een kruispunt scheen gebouwd
de klanken van de stad werden me meer vertrouwd
naarmate ik ook hier de zee kon schrijven
de mannen met hun stadse droge lijven
met hen gegaan en soms om een van hen gerouwd
of naast een enkeling de grachten afgesjouwd
om daarna 's nachts de liefde te bedrijven
zo dacht ik liggend in een bed het tuimelraam
geopend aan de voorzij van de woning
het razende verkeer onder een vale maan
het eiland in de verte dat mij roept bij naam
een haast onhoorbaar zingen een vertoning
van wat eenzelvig zich ontleent aan het bestaan
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