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verleende reguliere
omgevingsvergunningen

agenda raadsvergadering maandag 27
juni 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor de aanleg van een wadi aan de Lutinelaan te
Vlieland (verzonden 13 juni 2016).
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
e
 Voor de aanleg van een 3 tennisbaan met
lichtmasten op het perceel De Uitlegger 4 te
Vlieland (verzonden 13 juni 2016).
voor bouwen
 Voor de aanleg van een tijdelijk duinkarkas op het
strand nabij het Reddingbootpad te Vlieland
(verzonden 16 juni 2016).

aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vragenuurtje
4. Spreekrecht voor burgers
5. Stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
6. a. Besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2016
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 30
mei 2016
7. Ingekomen stukken
8. Bestemmingsplan Vlieland-Duinkersoord 58a
9. Visie document Uiterton Nieuwe Stijl
10. Subsidie Into The Great Wide Open
11. Jaarrekening 2015
12. 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
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.oosterhaven@vlieland.nl).

verleende overige vergunning
huisvestigingsvergunning
De heer en mevrouw Stolp voor het bewonen per 1
september 2016 van het pand Willem de Vlaminghweg
3a te Vlieland (verzonden 16 juni 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.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van de heer
N. Strous, ten behoeve van ’t Praethuys, Dorpsstraat
61 te Vlieland, voor festiviteiten met versterkte muziek
als bedoeld in artikel 2.21 in het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer. Tijdens deze
festiviteiten, die plaatsvinden op:

vrijdag 1 juli 2016 van 21.30 uur tot 00.00 uur

de woensdagen 20 juli, 3 augustus en 17 augustus
2016 van 15.30 uur tot 20.00 uur
gelden de voorschriften uit de algemene plaatselijke
verordening. Deze voorschriften zijn terug te vinden op
de website van de gemeente Vlieland www.vlieland.nl.

jaarrekening 2015
In de vergadering van dinsdag 7 juni 2016 heeft het
college van burgemeester en wethouders de
jaarrekening 2015 besproken. De jaarrekening sluit met
een voordelig saldo van € 688.000,--. De raad zal de
jaarrekening behandelen in de vergadering van
maandag 27 juni 2016. De jaarrekening ligt vanaf
heden ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis.
Informatie bij mevrouw I. Horn, telefoon 0562-452727,
i.horn@vlieland.nl.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 21 juni 2016 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur
op het gemeentehuis.

wegwerkzaamheden Willem de
Vlaminghweg
De werkzaamheden aan de Willem de Vlaminghweg
vorderen gestaag en volgens planning. Zoals het er nu
naar uitziet, zullen de werkzaamheden begin juli
worden afgerond zoals eerder aangegeven.
Met ons is contact opgenomen met het verzoek de
Middenweg open te stellen voor verkeer van beide
richtingen. Helaas kunnen wij dat niet toestaan; op
enkele wegdelen is de Middenweg daarvoor te smal.
Om daarvoor een tijdelijk verkeerslicht te gebruiken
gaat ons te ver, vandaar dat de keuze blijft bij de
omleiding via de Kampweg.

omwisselen trekkercertificaat tot en met
30 juni 2016 mogelijk
Het trekkercertificaat kan tot en met donderdag 30 juni
2016 omgewisseld worden voor een categorie T op het
rijbewijs. Vanaf 1 juli 2016 is dit niet meer mogelijk en
moet met goed gevolg een praktijk- en theorie-examen
worden afgelegd bij het CBR om de categorie T alsnog
te kunnen bijschrijven op het rijbewijs. Meer informatie
over het omwisselen van het trekkercertificaat vindt u
op http://www.rijbewijs.nl/themas/categorie-t-op-hetrijbewijs.

Jaargang 18, nummer 24

energieloket open 21 juni 2016
Dinsdag 21 juni 2016 is energiespecialist Antoine
Maartens (stichting Urgenda)
weer op Vlieland. Als u gebruik
wilt maken van zijn brede kennis
dan kunt u hem van 11.00-12.00
uur spreken op het gemeentehuis. Mocht dit moment niet
geschikt zijn, dan kunt u hem
telefonisch benaderen of een ander moment of dag
afspreken. Antoine is telefonisch bereikbaar op: 06261608 92 of via e-mail: antoine.maartens@urgenda.nl.
Informatie over duurzame energie kunt u vinden op de
website van de gemeente Vlieland
www.vlieland.nl/energieloket.

veteranendag 2016
Zaterdag 25 juni 2016 zal weer de Veteranendag
plaatsvinden. Met dit jaarlijkse nationale evenement
bedankt heel Nederland haar meer dan 117.000
veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden.
Als herkenbaar symbool voor hun inzet ontvangen alle
veteranen een draaginsigne Veteranen. Deze
goudkleurige speld staat symbool voor de waardering
voor het risicovolle werk dat veteranen destijds als
militair uit naam van de Nederlandse regering hebben
verricht. Deze speld wordt ook door de veteranen op
Vlieland met trots gedragen.
De witte anjer is het symbool van erkenning en
waardering voor veteranen vanuit de samenleving. Het
is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen tijdens
Veteranendag een witte anjer dragen.
Op alle gebouwen van de rijksoverheid en bij
gemeenten en provincies wordt gevlagd op deze
laatste zaterdag in juni. Ook op Vlieland! Graag zien we
dat ook burgers en bedrijven op Vlieland zo veel
mogelijk op Veteranendag de vlag uitsteken.

Gemeente Vlieland en KwadrantGroep
willen zorgbuurt realiseren
Nieuw concept voor ouderenzorg op Vlieland
De gemeente Vlieland en de KwadrantGroep
hebben gezamenlijk een nieuw concept ontwikkeld
voor de ouderenzorg op het eiland. Het plan behelst
vervanging van het huidige woonzorgcentrum De
Uiterton door een ‘zorgbuurt’.
Vorig jaar zomer besloot de gemeente, eigenaar van
De Uiterton, dat het verouderde gebouw wordt
afgebroken. Samen met de KwadrantGroep,
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verantwoordelijk voor de zorg in het woonzorgcentrum
en de thuiszorg op het eiland, is vervolgens een nieuwe
toekomstvisie voor de ouderenzorg op het eiland
ontwikkeld. Voorop staat dat wonen, welzijn en zorg in
verbinding zullen staan met het dagelijkse eilandleven.
Onderdeel van het dorp
Burgemeester en wethouders van Vlieland hebben het
voornemen om samen met de KwadrantGroep een
zorgbuurt te ontwikkelen op de plek van de huidige
Uiterton. Deze buurt moet integraal onderdeel zijn van
het dorp. Het plan omvat de bouw van ongeveer 28
woningen die met name geschikt zijn voor ouderen, en
ongeveer acht plekken voor kleinschalig wonen,
bestemd voor mensen die intensievere zorg nodig
hebben. De buurt voorziet verder in een steunpunt van
waaruit thuiszorg, wijkverpleging en welzijn voor het
hele eiland worden geleverd. Tot slot zijn er
mogelijkheden voor enkele commercieel te verhuren
ruimtes en gemeentelijke voorzieningen.
Draagvlak
In februari heeft de gemeente Vlieland het ontwikkelde
concept gepresenteerd en besproken in een
klankbordbijeenkomst met verschillende bewoners en
instanties op het eiland. Deze bijeenkomst krijgt een
vervolg. Het visiedocument over de toekomst van de
ouderenzorg op het eiland wordt op 27 juni behandeld
in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders
hebben de intentie om na groen licht van de raad met
de KwadrantGroep een samenwerkingsovereenkomst
te sluiten.
Exploitatie
De plannen worden dan gezamenlijk verder uitgewerkt.
Vast staat dat er inspanningen van meerdere partijen
nodig zijn om te komen tot zowel een sluitende
vastgoedexploitatie als een gezonde zorgexploitatie.
Hiertoe worden de komende tijd gesprekken
aangegaan met onder meer de rijksoverheid, het
Zorgkantoor, de provincie Fryslân en het Waddenfonds.

