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verleende reguliere
omgevingsvergunning

strandschoonmaakactie
maandag 4 april 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden

De heer H.T. Westers voor het realiseren van 13
appartementen voor permanente bewoning, een
opslag-/stallingsruimte en het wijzigen van een
uitrit op het perceel Middenweg 37 te Vlieland
(verzonden 25 maart 2016).

Ook dit jaar gaan Staatsbosbeheer, de gemeente
Vlieland, Rijkswaterstaat, Defensie en hopelijk veel
vrijwilligers het strand opruimen. Maandag 4 april 2016
starten we om 08.00 uur bij de strandovergang
Jachthaven. Wij hopen op een grote opkomst! Doet u
ook mee? Opgavel: F.breijer@staatsbosbeheer.nl of
bellen 06-10966149.

bezwaar

Op vrijdag 8 april 2016 wordt de nieuwe school, ‘De
Jutter’, officieel geopend. Dat zal gebeuren om 11.45
uur op het plein voor het schoolgebouw. Iedereen is
hierbij van harte uitgenodigd. Om 14.00 uur zal er een
openingsvoorstelling worden gegeven waaraan alle
leerlingen van ‘De Jutter’ meewerken.
Aan de voorbereiding van deze voorstelling hebben
verschillende professionele krachten van de wal
meegewerkt, maar ook verschillende eilanders hebben
hier veel energie en creativiteit in gestoken. Alle ouders
en bewoners van Vlieland zijn van harte uitgenodigd dit
bijzondere spektakel bij te wonen.

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.

inloopspreekuur B&W voortaan op
dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
Het wekelijkse inloopspreekuur van burgemeester en
wethouders zal voortaan gehouden worden op dinsdag
van 15.00 tot 16.00 uur. Het voordeel hiervan is dat het
gemeentehuis dan al geopend is voor publiek en de
balie is bemenst.
Elke zaterdag wordt in ‘Uit het Kastje’ gepubliceerd wie
van het college de dinsdag erop zitting houdt. U kunt
tijdens het spreekuur zonder afspraak binnenlopen.
Elke bezoeker van het spreekuur heeft in principe 10
minuten tijd om met de bestuurder te spreken. U mag
tijdens het inloopspreekuur elk onderwerp aankaarten.
U krijgt wellicht niet meteen antwoord, maar als dat
nodig is zal er op uw vraag later inhoudelijk worden
gereageerd.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 5 april 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

ophaaldag bedrijfsafval/huisvuil in de
zomerperiode
Vanaf vrijdag 1 april 2016 gaat de zomerregeling voor
het ophalen van bedrijfsafval weer in. De bedrijfscontainers, de containers met oranje deksel, worden
dan vrijdag en maandag geleegd. Een verzoek aan de
ondernemers om hun containers dezelfde dag weer
van de straat te halen. Het inzamelen van huisvuil blijft
gewoon op donderdag. Deze regeling geldt tot en met
oktober 2016. Rond de feestdagen kunnen de
ophaaldagen anders zijn; raadpleeg uw afvalkalender
voor de juiste dag.

officiële opening ‘De Jutter’

gemeentehuis vrijdag 8 april 2016
vanaf 10.30 uur gesloten
In verband met de officiële opening van de nieuwe
school ‘De Jutter’ is het gemeentehuis vrijdag 8 april
2016 vanaf 10.30 uur gesloten en telefonisch ook niet
bereikbaar.

referendum over de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Waarover gaat het?
Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een
raadgevend referendum gehouden. U kunt dan
stemmen over de associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze
overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten
afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en
economische samenwerking, en vooral over handel.
Waarover stemmen we bij het referendum?
Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan:
Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
Oekraïne?
De referendumcommissie heeft deze vraag bepaald.
Via de “wet tot goedkeuring” wordt ingestemd met de
associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer
zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum
op 6 april 2016 kunt u laten weten of u het daarmee
eens bent of niet.
De associatieovereenkomst ligt ter inzage op het
gemeentehuis en is daarnaast met nog meer informatie
te vinden op www.vlieland.nl.
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Stempas
Alle kiesgerechtigden hebben inmiddels een stempas
ontvangen. Kiesgerechtigd zijn inwoners met een
Nederlandse nationaliteit en ouder dan 18 jaar op de
dag van stemming. Als u gaat stemmen dan moet u
naast uw stempas, ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Voor dit referendum geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk
dinsdag 5 april 2016 tot 12.00 uur een vervangende
stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken.
Waar kunt u stemmen?
Gemeentehuis, Dorpsstraat 127, 8899 AE te Vlieland.
Het stemlokaal is geopend van ’s ochtends 07.30 uur
tot ’s avonds 21.00 uur en is toegankelijk voor
mindervaliden.
Stemmen bij volmacht? iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen,
dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.
Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Vlieland woont en ook een stempas heeft
ontvangen. Van belang is dat de gemachtigde niet
meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de
volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.
Het geven van een machtiging kan tot en met de dag
van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat
stemmen moet ook een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien.
Stemmen met een kiezerspas/ u wilt gaan stemmen in
een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet
u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u
verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis
te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en
ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u
in elke Nederlandse gemeente stemmen.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle
informatie verkrijgen met betrekking tot het referendum.
Het bezoekadres is: Dorpsstraat 127, 8899 AE te
Vlieland. De afdeling burgerzaken is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur en
op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0562-452700.
Het e-mailadres van de afdeling burgerzaken is
burgerzaken@vlieland.nl. Informatie over het
referendum kunt u ook vinden op de website van de
gemeente: www.vlieland.nl.

2 april 2016

Uit het Kastje digitaal ontvangen
Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om het
gemeentelijk informatiebulletin: ‘Uit het Kastje’
wekelijks als nieuwsbrief via de mail te ontvangen.
Eenmalige registratie als abonnee via de website van
de gemeente is daarbij voldoende. Registreren kan op
onze website www.vlieland.nl onder het tabblad
actueel/nieuwsbrief/registreren. De meest recente
editie van ‘Uit het Kastje’ is ook zonder abonnement,
vanaf vrijdag terug te lezen op de website. Mocht u
problemen hebben met de registratie of de digitale
versie van UHK niet meer ontvangen (terwijl dat
aanvankelijk wel zo was) stuurt u dan een mailtje aan
uhk@vlieland.nl.

