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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Vlieland Vastgoed B.V. voor het plaatsen van twee
toegangshekken (legalisatie) op het perceel
Duinkersoord 111 te Vlieland (ingekomen 22 april
2016)
 De heer J.L. Witteveen voor het vervangen van de
huidige zomerwoning op het perceel Duinkersoord
110 (ingekomen 22 april 2016).
 De heer A.D.H. van der Veen voor het plaatsen van
een schuurtje op het volkstuincomplex ‘De Tuintjes’
te Vlieland (ingekomen 25 april 2016).
Informatie: Ruimtelijke Ordening, telefoon 0562452719, Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen

De heer D. Pronker voor het plaatsen van een
tijdelijke berging op het perceel Dennenlaan 20 te
Vlieland (verzonden 26 april 2016).

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.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 25 april 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 april 2016, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 29 februari 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 februari 2016 is ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken worden conform
het behandelvoorstel afgehandeld.
3. Ontwerpbegroting 2017 FUMO:
Besluit: als gevoelen over de
ontwerpprogrammabegroting 2017 van de
gemeenschappelijke regeling FUMO kenbaar te
maken zijn instemming met de documenten en het
daarin verwoorde beleid.
4. Bestemmingsplan Vlieland - ’t Badhuys:
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5.

6.

7.

Besluit: het bestemmingsplan Vlieland – ’t
Badhuys ongewijzigd vast te stellen.
Bestemmingsplan Zomerhuizenterrein:
Besluit:
a. De zienswijze van dhr. J.D. Tammes
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
b. Het bestemmingsplan Herziening
zomerhuizenterrein (zwembadverbod)
ongewijzigd vast te stellen.
Aanpassen welstandsnota voor verruiming
mogelijkheden zonne-energie:
Besluit: de welstandsnota aan te passen ten
behoeve van een verruiming van de mogelijkheid
tot het leggen van zonnepanelen en/of –collectoren
overeenkomstig het welstandsadvies van 2 maart
2016.
Verordening functioneringsgesprekken
burgemeester en raad:
Besluit: de verordening functioneringsgesprekken
burgemeester en raad vast te stellen.
De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 3 mei 2016 houdt wethouder de heer H. Visser
spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het gemeentehuis.

programma herdenking 4 mei 2015
19.00 uur: Kerk geopend
19.15 uur: Aanvang van de
herdenkingsbijeenkomst,
geleid door ds. Frans
Weeda
19.45 uur: Einde van de bijeenkomst.
Iedereen begeeft zich naar de
begraafplaats, voorafgegaan door een
detachement, gevormd door defensie
en politie en daarna de genodigden.
N.B. Degenen die de bijeenkomst in de kerk niet
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraafplaats, worden verzocht op het Kerkplein te wachten en
achteraan te sluiten bij de stoet uit de kerk.
19.59 uur: Het Taptoesignaal wordt geblazen.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: De fanfare speelt het Wilhelmus.
De kransen worden bij het monument
gelegd namens de burgerij, defensie en
veteranen en de schoolkinderen zetten
bloemen op de oorlogsgraven. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid bloemen of
kransen neer te leggen.
20.10 uur: Vertrek van het detachement en
genodigden naar het Kerkplein waar de
stoet uiteen gaat.
Het gemeentebestuur verzoekt de burgerij om van
18.00 uur tot zonsondergang 21.09 uur de vlag halfstok
te hangen. De plaatselijke middenstand en met name
de horeca-instellingen wordt verzocht de activiteiten op
de avond van 4 mei 2015 aan te passen aan het
karakter van deze dag.
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gemeentehuis en -werf gesloten

energiesubsidie check

Donderdag 5 en vrijdag 6 mei 2016 zijn het
gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.

Op Vlieland kunnen we gebruikmaken van de kennis en
adviezen van Antoine Maartens op het gebied van
duurzaamheid. Met Europese gelden is er een
provinciaal digitaal loket ontwikkeld, waar actuele
zaken gemeld en vragen gesteld kunnen worden. Het
duurzaambouwloket.nl is de site waar ook een speciale
pagina is aangemaakt voor Vlieland.
Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en
gaat u energiebesparende maatregelen toepassen?
Doe de subsidie check via het Duurzaam Bouwloket
www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen.
Geef aan welke maatregelen u wilt gaan toepassen en
ontdek of er landelijke / regionale / lokale
subsidieregelingen aanwezig zijn. De adviseurs zoeken
het voor u uit! Heeft u vragen over de subsidie of wilt u
meer informatie en advies over een maatregel?
Laat u gratis en onafhankelijk adviseren door te mailen
(info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072-743 39
56). Is er geen subsidie beschikbaar voor uw
maatregel? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief:
www.duurzaambouwloket.nl/nieuwsbrief en wij houden
u op de hoogte.

geen spreekuur Vlielands kwartier
Het inloopspreekuur in de Uiterton van woensdag 27
april en woensdag 4 mei 2016 komt te vervallen.
Voor spoedvragen kunt u contact opnemen met de
Toegang van de Sociale Dienst telefoonnummer:
0562-452747.

afvalkalender
In verband met de sluiting van de gemeentewerf wordt
het bedrijfs- en huisvuil op woensdag 4 mei 2016
opgehaald.

even voorstellen
Vincent Kikstra komt vanaf 2 mei 2016 de buitendienst
van de gemeente Vlieland versterken. Vincent komt op
tijdelijke basis de plantsoenendienst versterken.

bloktijden 2016
Met ingang van 1 mei 2016 zijn de bloktijden in de
Dorpsstraat weer van kracht. De Dorpsstraat is dan
voor gemotoriseerd verkeer met een A-vergunning in
de maanden mei en juni alleen toegankelijk van:

06.30 uur tot 09.30 uur

12.00 uur tot 13.30 uur

17.30 uur tot 19.30 uur
In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:

de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts

de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)–vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft

de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het
kelderbier af te leveren

de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera

in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten

buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming wordt verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden

gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden
is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij
in acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

verspreiding ‘Strijdkreet’
Het Leger des Heils Korps Harlingen heeft een
vergunning gekregen om in de week van maandag 2 tot
en met zaterdag 7 mei 2016 de ‘Strijdkreet’ te mogen
verspreiden op Vlieland.

textielinzamelingsmogelijkheid bij
camping Stortemelk
Twee maal per jaar wordt textiel huis aan huis
opgehaald. Daarnaast kan het ingeleverd op de
milieustraat. Sinds kort bestaat de mogelijkheid textiel
in te leveren in de textielcontainer op het milieuplein bij
camping Stortemelk.
Alle textiel mag apart ingeleverd, ook als het versleten
of kapot is. Wilt u uw textiel aanbieden in een gesloten,
plastic zak? Dit is ter bescherming tegen vocht en vuil.
Schoenen kunt u aanbieden per paar, door ze aan
elkaar te binden en in te leveren.

museum Tromp’s Huys
Wil je weleens je eigen tegeltje borduren? Een
wandtegeltje of een ‘springertje’? Kom dan naar
Museum Tromp’s Huys. Gedurende de hele maand mei
staat in de middenkamer de borduurtafel klaar van de
Borduurscouting. Elke middag van 14.00-16.00 uur is
er iemand aanwezig om te helpen, als dat nodig is. Je
mag je eigen tegeltje borduren en je laten inspireren
door de Harlinger wandtegels die overal in het museum
te zien zijn. Als de kleden klaar zijn, worden ze
tentoongesteld in het museum en daarna geveild voor
een goed doel.

