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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de aanleg van een tijdelijk duinkarkas op het
strand nabij het Reddingbootpad te Vlieland
(ingekomen 2 juni 2016).
• Voor de gevelwijziging van het pand Duinkersoord
41 te Vlieland (ingekomen 7 juni 2016).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 87 te Vlieland (ingekomen 9 juni 2016).
voor handelingen aan een beschermd monument
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 146 te Vlieland (ingekomen 6 juni
2016).
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor de aanleg van een wadi aan de Lutinelaan te
Vlieland (ingekomen 2 juni 2016)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

11 juni 2016

collecte
De Maag Lever Darm Stichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 13 tot en
met zaterdag 18 juni 2016.

oproep invalkrachten Kinderopvang
het Kokkeltje
In verband met een schaarste aan leidsters
(zwangerschapsverlof, tweede baan, hoogseizoen) zijn
wij, voor de zomermaanden, op zoek naar
pedagogische medewerkers die op oproepbasis
kunnen invallen op onze kinderopvang. Het zal dan
gaan om uitval door ziekte of andere plotselinge
redenen van uitval. Het zou fijn zijn als de poule
uitgebreid wordt zodat we verzekerd zijn van
vervanging indien dat nodig mocht zijn.
Ben je bereid om je aan te melden voor onze invalpoule
om inzetbaar te zijn tijdens de maanden juli en
augustus én ben je in het bezit van een geschikt
diploma, neem dan contact op met Annemarie Kort,
telefoonnummer: 06-41235372 of mail naar
annemariekort@gmail.com.

spreekuur dierenarts
verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
•
Voor het wijzigen van de bestaande dakkapel aan
de achterzijde van het pand Kerkplein 3 te Vlieland
(verzonden 3 juni 2016).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor het vervangen van de huidige zomerwoning op
het perceel Duinkersoord 110 (ingekomen 22 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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 14 juni 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 18
juni 2016 in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152
te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult
kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

