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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het wijzigen van de bestaande dakkapel aan
de achterzijde van het pand Kerkplein 3 te Vlieland
(ingekomen 26 mei 2016).
Informatie: Ruimtelijke Ordening, telefoon 0562452719, Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor het plaatsen van een insectenhotel op het
perceel Lutinelaan 3 te Vlieland (verzonden 2 juni
2016).

verleende overige vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
huisvestingsvergunning
• Voor de woning Boereglop 4D (verzonden 31 mei
2016)
evenementenvergunning
• Stortemelk Halve Marathon, hardloopwedstrijd 14
augustus 2016, verleend 25 mei 2016;
• Zeemansliederenfestival, locatie tuin Tromp’s Huys,
17 juli 2016, verleend 25 mei 2016;
• Horizontoer, diverse locaties waaronder Havenplein, 10 en 11 augustus 2016, verleend 1 juni
2016;
• Buitenfilms Podium Vlieland, 17 juni t/m 30
september 2016, diverse locaties, verleend 1 juni
2016.
ontheffing schenken alcohol
• Zeemansliederenfestival, locatie tuin Tromp’s Huys,
17 juli 2016, verleend 25 mei 2016;

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het aanpassen van de gevel van het pand
Dorpsstraat 61 te Vlieland (ingekomen 15 april
2016).
voor bouwen
• Voor het vergroten van het huidige windscherm en
het plaatsen van palen op het perceel Duinkersoord
135 te Vlieland (ingekomen 17 april 2016).
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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 30 mei 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 30 mei 2016, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 25 april 2016 is ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken worden conform het
behandelvoorstel afgehandeld.
3. Eerste wijziging legesverordening 2016:
Besluit: vast te stellen de eerste wijziging van de
Legesverordening Vlieland 2016.
4. Begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020
GR De Waddeneilanden:
Besluit: in te stemmen met de conceptbegroting
2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020.
5. Jaarrekening 2015 en begroting 2017 GR Fryslân
West:
Besluit: overeenkomstig artikel 17 lid 5 en artikel
18 lid 2 van de GR geen gevoelen kenbaar te
maken met betrekking tot de eerste begroting 2017
en de jaarrekening 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling van het
werkvoorzieningsschap Fryslan-West
6. Jaarstukken 2015 en begroting 2017-2020 GR
Veiligheidsregio Fryslan:
Besluit: kennis te nemen van de financiële stukken
van de Veiligheidsregio Fryslân en hierover geen
wensen of bedenkingen te uiten.
7. Begroting 2017 GR Hûs en Hiem:
Besluit:
1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2017
Hûs en Hiem;
2. geen zienswijze in te dienen.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 7 juni 2016 houdt wethouder de heer H. Visser
spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het gemeentehuis.
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wegwerkzaamheden Willem de
Vlaminghweg
Vanaf maandag 6 juni tot 7 juli 2016 zal de Willem de
Vlaminghweg tussen het Boereglop en het Molenglop
worden herstraat. Het verkeer van oostelijke naar
westelijke richting wordt omgeleid via de Middenweg.
Verkeer vanuit de westelijke richting zal worden
omgeleid via de Kampweg. De garage van de
brandweer en geneeskundige groep blijft bereikbaar.
Voor het realiseren van de nieuwe woningen zelf en de
reconstructie van de omgeving van de woningen heeft
de provincie Fryslân een ISV-subsidie verleend.
Vrijdag 10 juni 2016 worden er werkzaamheden
verricht aan de antennemast aan de Willem de
Vlaminghweg; de weg zal deze dag voor de helft met
stremhekken worden afgesloten.

collecte
Het Epilepsiefonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni
2016.

uitvoeringsbesluit voor de
grafbedekkingen 2016
Op 26 april 2016 heeft het college van burgemeester
en wWethouders het “Uitvoeringsbesluit voor de
grafbedekking 2016” vastgesteld. Dit besluit vervangt
het uitvoeringsbesluit uit 2010. Op de begraafplaats
Vlieland zijn geen wandelpaden tussen de rijen van
graven. Jaren geleden is besloten dat grafbedekkingen
niet het gehele graf meer mogen bedekken, maar
slecht een gedeelte daarvan. Dit is nodig om alle
graven goed bereikbaar te houden voor nabestaanden,
maar natuurlijk ook voor diverse werkzaamheden, zoals
het delven van graven, het plaatsen van monumenten
en onderhoud.
In het nieuwe uitvoeringsbesluit is duidelijker
omschreven waar bijvoorbeeld beplanting is
toegestaan. Daarnaast zijn de maten voor een
grafmonument voor een enkelgraf verkleind. Dit heeft te
maken met het feit dat er steeds vaker enkele graven
naast elkaar uitgegeven worden, waardoor de breedte
van het grafmonument iets verkleind moest worden.
Het nieuwe beleid is in te zien op het gemeentehuis en
op www.vlieland.nl. Mocht u vragen hebben over het
nieuwe uitvoeringsbesluit dan kunt u hiervoor terecht bij
de begraafplaatsbeheerder de heer J. Smit,
telefoonnummer 0562-452710.

niet langer eerst naar politie bij verlies
of diefstal Nederlands ID-document
Inwoners van de gemeenten binnen de provincies
Drenthe, Fryslân en Groningen (politie-eenheid NoordNederland) hoeven vanaf 15 juni 2016 geen aangifte
meer te doen bij de politie voor een verloren of gestolen
Nederlands identiteitsbewijs. Voortaan kan zonder
tussenkomst van de politie een nieuw paspoort,
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rijbewijs of identiteitskaart worden aangevraagd bij de
gemeente. Met ingang van woensdag 15 juni 2016 zijn
alle gemeenten binnen de eenheid Noord-Nederland
aangesloten bij deze nieuwe werkwijze. Bij verlies of
diefstal van een identiteitsbewijs kun je direct naar de
gemeente. Daar vul je een verklaring van verlies of
diefstal in. In één moeite door kan er dan een nieuw
identiteitsbewijs worden aangevraagd. De gemeente
neemt de melding en de aanvraag direct in
behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en
andere misdrijven is het verstandig wel aangifte van dit
misdrijf te doen bij de politie.
uitzonderingen
Raak je het identiteitsbewijs in het weekend of op een
feestdag kwijt en is er geen gemeenteloket open? Dan
kunt je naar de politie, die hier een mutatie van maakt.
Je moet daarna alsnog naar de gemeente om de
vermissing daar te melden en een nieuw document aan
te vragen. Let op: als het gaat om een buitenlands
identiteitsbewijs of een verblijfsdocument, dan geldt de
nieuwe werkwijze niet.
misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt.
Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker
van de gemeente de melding van vermissing. Bij
vermoeden van misbruik stelt de politie een nader
onderzoek in.

nieuwe website
Na een voorbereiding van enkele maanden is vorige
week de nieuwe website van de gemeente live gegaan.
Helaas was het niet mogelijk de gegevens van de oude
website met één druk op de knop over te zetten naar
de nieuwe website; de gehele oude website moest
handmatig worden overgezet. Dit
gaat helaas niet voor alle onderdelen helemaal
probleemloos en komen er hier en daar wat fouten
en/of onvolkomenheden aan de oppervlakte. Het
merendeel van die fouten hebben een technische
oorzaak en zullen op korte termijn door de leverancier
moeten worden opgelost. Daarnaast ontbreken hier en
daar nog wat gegevens op de nieuwe site die u wel op
de oude website kon terugvinden. Er wordt hard aan
gewerkt om de ontbrekende onderdelen en gegevens
zo snel mogelijk over te zetten op de nieuwe site.
nieuwsbrief Uit Het Kastje
Ruim 400 personen en instellingen hebben zich
geabonneerd op onze wekelijkse nieuwsbrief Uit Het
Kastje. Op dit moment hebben wij nog de mogelijkheid
om met één druk op de knop de nieuwsbrief naar alle
abonnees tegelijk te versturen. Daarbij kunnen wij nog
gebruik maken van de oude software (CMS).
Binnenkort zal dat systeem worden stopgezet. De
huidige abonnees op de nieuwsbrief wordt daarom
verzocht zich opnieuw aan te melden via de nieuwe
website. Aanmelden kan via het “blok” Nieuwsbrief aan
de linker bovenzijde van de homepage. Vragen,
opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de
nieuwe website kunt u sturen aan
pj.tijdeman@vlieland.nl.

