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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor brandveilig gebruik
 Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 1 te Vlieland (ingekomen 12 mei 2016).
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een insectenhotel op het
perceel Lutinelaan 3 te Vlieland (ingekomen 17 mei
2016).
Informatie: Ruimtelijke Ordening, telefoon 0562452719, Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes
weken
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het maken van een dakkapel en het
aanbrengen van dakisolatie op het pand
Dorpsstraat 138 te Vlieland (ingekomen 6 april
2016).

agenda raadsvergadering
maandag 30 mei 2016
aanvang 19.30 uur
1.
Opening en vaststellen agenda
2.
Voorstel tot besloten raadsvergadering over
agendapunt 31
Besloten deel (19.30 uur)1
3.
Stand van zaken De Jutter1
Vervolg openbare raadsvergadering (ca. 20.30 uur)2
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
14. Begroting 2017 GR Hûs en Hiem
15. Sluiting
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
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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.
2
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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 31 mei 2016 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur
op het gemeentehuis.

collecte
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 30 mei tot
en met zaterdag 4 juni 2016.

staand want vissen Noordzeekust
Ook voor 2016 is het voor inwoners van Vlieland weer
mogelijk om vanaf 1 juli 2016 met staand want te
vissen aan de Noodzeekust, omdat het gaat om
historisch of van oudsher bestaand gebruik. U kunt zich
daarvoor (weer) laten registreren bij de gemeente
Vlieland. De registratie is een jaar geldig. De voorwaarden om te kunnen vissen met staand want zijn:
a. dat het een vistuig betreft
1. met een maaswijdte van tenminste 110
millimeter, gestrekt gemeten;
2. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat;
3. dat bestaat uit enkeldradig garen;
4. met een lengte van ten hoogste 50 meter,
gemeten langs de bovenpees van het net;
5. met een hoogte van ten hoogste 110 centimeter,
gestrekt gemeten.
b. dat het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij
de bovenpees ten hoogste 65 centimeter boven de
bodem aan de verankering wordt bevestigd;
c. dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en
laagwaterlijn;
d. dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal wordt
geïnspecteerd en degene die vist bij de gemeente
waar de visserij plaatsvindt in voorkomend geval
opgave doet van de aantallen gevangen bruinvissen
en de plaats waar deze zijn gevangen.
De netten moeten worden gemerkt met het registratienummer dat u van de gemeente krijgt. De regels die
gelden op grond van de APV over het rijden op het
strand blijven onverkort van kracht. Voor registra-tie en
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of informatie kunt u zich op kantooruren melden bij
mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562-452707.
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cadeautjes. Meer informatie over Vlieland Bloeit! is ook
te vinden op www.vlieringvlieland.nl.

officiële opening vernieuwde plein
Havenweg
Op donderdag 2 juni 2016 bezoekt gedeputeerde Klaas
Kielstra ons eiland om het vernieuwde plein aan de
Havenweg (in de volksmond: het Havenplein) officieel
te openen.
Om 14.00 uur zal hij via een openingshandeling de
Coupure laten zakken, die vlak daarvoor speciaal voor
deze gelegenheid even wordt dichtgedaan.
De Vlielandse Fanfare zal de gebeurtenis muzikaal
omlijsten, waarna een korte rondleiding volgt op het
plein en de Veerdam. U bent van harte welkom om dit
moment bij te wonen en luister bij te zetten.
Tijdens het bezoek aan ons eiland maakt de
gedeputeerde van de gelegenheid gebruik om ook het
gerealiseerde project ‘strandovergang’ aan de Badweg
te bezoeken en andere locaties op het eiland te
bezichtigen. Daarnaast zal hij met het college van B&W
diverse actuele onderwerpen bespreken.

woningtoewijzing
Op de woning Nieuwestraat 33 is door 16 woningzoekenden ingeschreven. Hiervan waren er 15
economisch gebonden aan Vlieland. Het college heeft
besloten als kandidaat huurder bij WoonFriesland voor
te dragen de belangstellende met het hoogste aantal
punten, te weten 424. Deze woningzoekende stond als
doorstromer ingeschreven sinds oktober 2006 onder
nummer 0610.04.

wijziging ophaaldienst Drumband
De ophaaldienst van de Drumband start hun ronde
zaterdag 28 mei 2016 om 13.30 uur in plaats van 13.00
uur.

insectenhotel Vlieland Bloeit!
Op woensdag 25 mei 2016 werd door burgemeester
Schokker samen met leerlingen van De Jutter en met
Staatsbosbeheer het eerste insectenhotel bij de brede
school De Jutter geopend. Dit gebeurde in het kader
van het project Vlieland Bloeit!
Minke Vernhout, voorzitter van De Vliering, heette
iedereen welkom en vertelde dat de afgelopen weken
onder leiding van Staatsbosbeheer en stichting De
Vliering samen met de jeugd en jongeren van Vlieland
hard is gewerkt aan diverse prachtige insectenhotels.
De kinderen uit de groepen 3, 5 en 6 zongen speciale
liedjes ter gelegenheid van het nieuwste en grootste
(meeste kamers) hotel van Vlieland. Vervolgens was
het aan burgemeester Schokker om het nieuwe hotel te
openen. Het was haar eerste hotel dat ze op Vlieland
heeft geopend.
Tot slot kregen de kinderen uitleg van Sylvia Voss over
de speciale kleurplaat. Kinderen die de kleurplaat
inleveren maken kans op leuke en passende

schenking kerk aan museum Tromp’s
Huys nu te bezichtigen
De biografie van Gerard Brandt over Michiel Adriaansz.
de Ruyter, twee kloeke boeken, werden onlangs aan
het museum geschonken door de kerk. Dit werk, Het
Leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, is
een belangrijke bron van informatie over de admiraal.
De schenking aan het museum betreft een derde druk
uit 1732. Hoewel het boek vooral een lofrede was op
De Ruyter – zonder ook maar enige kritische
kanttekeningen! – leverde Brandt een indrukwekkende
prestatie. Op basis van een wirwar van aantekeningen
en paperassen schreef hij een zeer leesbaar boek.
Zonder deze biografie zouden we nu veel minder over
De Ruyter weten.
In het tweede deel van de biografie worden de
activiteiten van De Ruyter in 1666 beschreven. Het
boek ligt opengeslagen op de pagina’s over de periode
19 tot 24 augustus. Nergens wordt de aanval van de
Engelsen genoemd. De Ruyter vocht een conflict uit
met admiraal Cornelis Tromp en dat slokte al zijn
aandacht op. De Ruyter was dus niet aanwezig tijdens
de ramp die op 19 en 20 augustus 1666 Vlieland en
Terschelling trof. Wellicht was de geschiedenis heel
anders gelopen als dat wel zo was geweest. Bij gebrek
aan tegenstand konden de Engelsen een hele
handelsvloot in brand steken en West-Terschelling op
de koop toe. Deze ramp wordt in 2016 uitgebreid op de
eilanden herdacht.

