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ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

gevraagd bij mevrouw M. Veerdig-Robijn (telefoon
0562-452707).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de uitbreiding van het pand Duinkersoord 133
te Vlieland (ingekomen 4 juli 2016).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het aanbrengen van dakisolatie en het
vervangen van dakpannen op het pand Dorpsstraat
28 te Vlieland (ingekomen 6 juli 2016).
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor de aanleg van MS-kabels en aarddraad aan
de Fortweg ten behoeve van de aansluiting van een
transformatorstation (ingekomen 4 juli 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

bestemmingsplan Vlieland
Duinkersoord 58a

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 11 juli 2016 beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, als zij zienswijzen hebben
ingediend of kunnen aantonen niet in de gelegenheid te
zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het
indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Voor brandveilig gebruik
 Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 173 te Vlieland (verzonden 4 juli 2016).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, , Postbus 1702, 8901 CA
Groningen.

toepassen artikel 3.6 Wro, 10%
regeling verschuiven bouwvlak
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken bekend dat zij voornemens zijn
ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het
verschuiven van het bouwvlak met 10% in westelijke
richting van de zomerwoning Duinkersoord 87b te
Vlieland. De ontheffing is mogelijk volgens artikel 14
onder 1 van het bestemmingsplan Zomerhuizenterrein.
Alvorens een besluit omtrent de ontheffing zal worden
genomen, ligt de aanvraag van 11 juli 2016 gedurende
zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan er
door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen kenbaar
worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN,
Vlieland. De aanvraag kan gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis RO/BWT worden
ingezien. Telefonisch kunnen inlichtingen worden

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2016 het bestemmingsplan Vlieland
Duinkersoord 58a ongewijzigd heeft vastgesteld.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen binnengekomen.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het
verschuiven van het bouwvlak. Hierdoor is het mogelijk
een woning met een souterrain te bouwen en is voor de
nieuwe woning de totaal mogelijke hoogte niet
noodzakelijk.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag
waarop de beroepstermijn afloopt.
Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de
website van de gemeente Vlieland en op Ruimtelijke
Plannen. Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0096.BPDuinkersoord58a-VA01.

aangevraagde vergunningen
Onderstaande aanvraag voor een evenementenvergunning ligt ter inzage op het gemeentehuis. Wij
publiceren onderstaande aanvraag om
belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte stellen.
Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt,
de publicatie heeft slechts tot doel de gelegenheid te
bieden de procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk
tegen een verleende vergunning.
evenementenvergunning
hernieuwde aanvraag, eerdere aanvraag vervalt
Stichting Into the Great Wide Open, 1 - 4 September
2016, diverse locaties.
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande aanvraag
kunt u terecht bij het loket in het gemeentehuis
(telefoon 0562-452700).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 12 juli 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.
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scheepswrakje Westerse Veld

gedichtenbundel eilanddichter

Het college van B&W heeft met instemming van de
raad van de gemeente Vlieland het besluit genomen
het scheepswrakje in het Wad ter hoogte van het
Westerse Veld niet te lichten.
Er zijn een paar redenen waardoor college en raad tot
dit besluit zijn gekomen.

Uit het onderzoek dat in 2014 door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed is uitgevoerd komt naar
voren dat het vinden van een scheepswrakje in dit
gebied niet uniek is, ook omdat de bodem de
afgelopen eeuwen redelijk stabiel is gebleven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
een beschrijving gemaakt van de vondst en heeft
een aantal onderdelen veilig gesteld voor
registratie en conservatie, het onderzoeksrapport
rept niet over het bergen van het wrakje, wel over
de matige kwaliteit van het hout.

Het budget van €20.000 dat de gemeenteraad
beschikbaar heeft gesteld voor het bergen van het
wrakje is ontoereikend.

De visie op wat er verder moet gebeuren met de
restanten van het wrakje ontbreekt evenals de
financiële dekking ervoor.
Het gebied Westerse veld werd gebruikt als rede, de
kans op het vinden van goed bewaarde scheepsresten
is dan ook vrij hoog. Diverse onderdelen zoals een
takelblok, houtmonsters, plavuizen en scherven zijn
veilig gesteld, beschreven en geregistreerd en kunnen
in het kader van een –langdurige- bruikleen aan
Vlielands bezoekerscentrum De Noordwester of
museum Tromp’s Huys worden uitgeleend. Het
ankerverbod in het gebied blijft van kracht.

Maandag 4 Juli 2016 is het eerste exemplaar van de
gedichtenbundel ‘Niemand kent Vlieland’ van Gerda
Posthumus door burgemeester Tineke Schokker aan
de burgemeester van Texel Michiel Uitdehaage
overhandigd. De bundel is voor deze gelegenheid
speciaal door Gerda Posthumus in het bijzijn van beide
burgemeesters gesigneerd en heeft een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. Voor de gemeente schreef
Gerda als eilanddichter gedurende de periode van mei
2013 tot mei 2016 minimaal zes gedichten per jaar, wat
resulteerde in de in deze bundel gepubliceerde dertig
gedichten.
Gerda Posthumus (Groningen, 1960) begeleidt
Slauerhoffwandelingen op Vlieland en is lid van het
viertallig vocaal ensemble ‘Pad van 4’. Haar eerste
bundel Zeisend Licht verscheen in 2010. In
2012 schreef Daan Manneke op basis van fragmenten
uit deze bundel het koorwerk Sarabande voor Vlieland.
Haar tweede bundel Deining Rimpeling Onderstroom
kwam in 2015 uit bij uitgeverij Kontrast. Haar werk
wordt als mysterieus en dubbelzinnig taalspel
gekarakteriseerd. De eretitel 'Eilanddichter’ zal Gerda
behouden zolang ze woonachtig is op Vlieland.

muziekfestival ‘Achter Diek’
Op zondag 17 juli 2016 vindt de tweede editie van het
festival ‘Achter Diek’ plaats. De initiatiefnemers Marian
Woestenburg en Elsje de Ruijter hebben vorig jaar al
bewezen een leuk festival te kunnen neerzetten in
Betzy’s Tuun, de tuin van Museum Tromp’s Huys. Er is
weer een gevarieerd programma samengesteld. De
programmering staat dit jaar in het teken van de ramp
van 1666. Onder bevel van de Engelse schout-bij-nacht
Robert Holmes, stak op 19 augustus een Engels
konvooi 170 schepen in brand die op de rede van
Vlieland lagen te wachten op een bevel om uit te varen.
Deze ramp wordt ook wel Holmes’ Bonfire genoemd
(Holmes’ vreugdevuur). Tijdens deze tweede editie van
Achter Diek vinden optredens plaats van Erinsklep, Pad
van 4, het Vlielander Zeemanskoor, Het Scheepsfolk,
The Roaring Fifties en Drijfhout. Het Vlielander
Zeemanskoor geeft om 13.00 uur met museumdirecteur Elsje de Ruijter de aftrap. Meerdere artiesten
hebben een speciaal nummer over de ramp
geschreven en het Scheepsfolk zelfs een heel
programma.

