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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 bouwen
 Voor de gevelwijziging van het pand Duinkersoord
41 te Vlieland (verzonden 22 juni 2016).
 Voor het vervangen van de huidige zomerwoning op
het perceel Duinkersoord 110 (verzonden 22 juni
2016).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Hotel de Wadden B.V. voor het aanpassen van de
gevel van het pand Dorpsstraat 61 te Vlieland
(verzonden 21 juni 2016).
 Voor vervanging van de gevelreclame van het pand
Dorpsstraat 74 te Vlieland (verzonden 22 juni 2016).
voor handelingen aan een beschermd monument
 Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 22 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).

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 van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het
voornemen heeft onderstaande personen uit te
schrijven uit de BRP. Op basis van dit voornemen
worden onderstaande personen in de gelegenheid
gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van
deze publicatie, informatie te geven over hun
daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijst worden
beëindigd.
Geslachtsnaam voornaam
Remenik
Martin
Speelmans
Esther Ajantha

geboortedatum
22-06-1987
13-12-1985

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 28 juni 2016 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur
op het gemeentehuis.

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.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van de heer
J. Hamstra, De Dining, Havenweg 70 te Vlieland, voor
festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in artikel
2.21 in het besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer. Tijdens de festiviteit, die plaatsvindt op
zaterdag 25 juni 2016 van 21.00 uur tot 00.00 uur en
zondag 26 juni 2016 van 00.00 uur – 01.00 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
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collecte
Het ANGO - Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 27 juni tot en met zaterdag 2 juli 2016.

energiebespaarlening
Wilt u uw huis verduurzamen tegen een aantrekkelijke
lening?
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke
mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of
aan uw eigen huis te kunnen financieren.
Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die
besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van
uw Energiebespaarlening te dekken. Maak van uw huis
een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!
Voor meer informatie en een berekening hoeveel u kunt
lenen en wat het dan gaat kosten kijk op:
www.energiebespaarlening.nl.
Voor vragen kunt u Antoine Maartens – de
energiespecialist van de gemeente Vlieland benaderen
Antoine is telefonisch bereikbaar op: 06-261608 92 of
via e-mail: antoine.maartens@urgenda.nl.
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