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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de vervanging van het huidige Badhuys,
Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 15 juli 2016).
 Voor het tijdelijk plaatsen van een glijbaan op het
festivalterrein ITGWO 1-4 september 2016 te
Vlieland (ingekomen 16 juli 2016).
 Voor het plaatsen van een luisterpaal op het
havenhoofd van de jachthaven te Vlieland
(ingekomen 16 juli 2016).
 Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Lutinelaan 16 te Vlieland (ingekomen 19 juli 2016).
voor brandveilig gebruik
 Voor het in gebruik nemen van diverse tenten
tijdens het festival ITGWO 1-4 september 2016 te
Vlieland (ingekomen 18 juli 2016)
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg
van kabels ter hoogte van Vuurboetsduin 16 te
Vlieland (ingekomen 19 juli 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
 evenementenvergunning
Hotel Zeezicht, optreden Havenplein, 29 juli 2016,
verleend 20 juli 2016;
 Badhuys Vlieland, strandfeest, 30 juli 2016,
verleend 21 juli 2016;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP
(Basis Registratie Personen) staan ingeschreven.
Namens het college van burgemeester en wethouders
van Vlieland maakt de teamleider van de afdeling
Uitvoering & Ondersteuning bekend dat op 20 juli 2016
besloten is de bijhouding van de persoonslijsten van
deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij per 8
juni 2016 niet meer op dat adres staan ingeschreven,
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maar geregistreerd staan als vetrokken naar adres
onbekend.
Geslachts- en voornaam
geboortedatum
Remenik, Martin
22-06-1987
Speelmans, Esther Ajantha
13-12-1985

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van de heer
R. Bijma, ten behoeve van toernooien van TCV ‘91 op
het adres De Uitlegger 4 te Vlieland voor festiviteiten
met versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het
besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Tijdens de festiviteiten die plaatsvinden op:
 zaterdag 23 juli 2016
17.00 – 18.00 uur
 vrijdag 29 juli 2016
17.30 – 20.00 uur
 zaterdag 6 augustus 2016
16.30 – 18.00 uur
 vrijdag 12 augustus 2016
17.30 – 20.00 uur
gelden de voorschriften uit de algemene plaatselijke
verordening. Deze voorschriften zijn terug te vinden op
de gemeentelijke website www.vlieland.nl.

agenda raadsvergadering maandag
25 juli 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 27 juni 2016
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
juni 2016
7. Ingekomen stukken
8. Aanpassing verordening aanvullende vergoeding
OV studenten
9. Aanpassing verordening toelage uitwonende
studerenden
10. Jaarverslag 2015 archief gemeente Vlieland
11. Huisvesting statushouders
12. Kaderbrief 2017
13. 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).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 26 juli 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis. Wmo 2015
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let op de vlaggen op de Vliehors!
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat mensen
met een voertuig de waarschuwingsborden met rode
vlaggen bij de Vliehors negeren en het actieve
oefenterrein oprijden. Dit is niet alleen verboden maar
ook gevaarlijk! Het lijkt er soms op alsof er niet veel
gebeurt maar vaak vliegen de vliegtuigen op grotere
hoogte of afstand en komen er wel projectielen naar
beneden. In sommige gevallen wordt met een, voor het
menselijk oog gevaarlijke, laser richting de doelen
geschenen. Ook ’s avonds is de Vliehors actief met
schietoefeningen. Gedurende het weekend van vrijdag
12.00 uur tot maandag 08.00 uur zijn de rode vlaggen
gestreken en is het terrein toegankelijk voor het
publiek.

verbetering waterhuishouding Vlieland
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven. Ook nemen we maatregelen in het
bebouwd gebied, om de kans op wateroverlast te
verkleinen.
Waar wordt gewerkt?
We gaan aan de slag in zes deelgebieden: Kroon’s
Polders, Bomenland, Oude Kooi, Nieuwe Kooi, de
Lange Paal en Lutinelaan/Gangboord. Bij elk
deelgebied staat tijdens de uitvoering een klein
informatiepaneel. Daarop vindt u detailinformatie.
Wat doen we?
We gaan onder meer stuwtjes, schuifjes en leidingwerk
aanbrengen of vervangen, om meer water te kunnen
vasthouden en waterstanden beter te kunnen regelen.
Ook gaan we lokaal sloten ondieper maken of
verbreden, een laag stuk fietspad (Pad van Dertig)
ophogen en een waterberging graven aan de
noordzijde van het dorp. Enkele woningen aan het
Gangboord krijgen een voorziening om het vollopen
van de kruipruimte bij hevige regenval te verminderen.
In Kroon’s Polders verleggen we de afvoer van zoet
water. Het zoete water van de eerste polder wordt
straks niet meer rechtstreeks naar het Wad afgevoerd,
e
e
maar via de 2 en 3 polder.
Planning
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Naar
verwachting zijn we eind 2016 klaar. We proberen de
overlast als gevolg van de werkzaamheden voor
bewoners en gasten van het eiland zoveel mogelijk te
beperken.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder,
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of bellen
op 058 292 2435.
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uitspraak van de CRvB over
Huishoudelijke Hulp Wmo
Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep
(CRvB) uitspraak gedaan in drie rechtszaken over
Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Inwoners van de
gemeenten Utrecht een Aa en Hunze hadden deze
zaken aangespannen. De rechtszaken gingen over de
vraag of de gemeenten de Wmo 2015 goed hebben
geïnterpreteerd en uitgevoerd.
Wmo 2015
De nieuwe Wmo, die is ingevoerd per 1 januari 2015,
biedt namelijk keuzevrijheid en ruimte voor interpretatie. Tegelijkertijd kregen de gemeenten voor de uitvoering van de Wmo 2015 veel minder budget om
huishoudelijke hulp voor inwoners aan te bieden. De
combinatie van keuzevrijheid en bezuinigingen leidde
tot verschillende manieren waarop gemeenten
huishoudelijke hulp aanbieden.
Gevolgen van de uitspraak van de CRvB
De uitspraak van de CRvB geeft meer duidelijkheid
over hoe de huishoudelijk hulp door gemeenten
geregeld moet worden. De uitspraak helpt gemeenten
daarmee om hun lokale beleid aan te scherpen. De
gemeenten in Noordwest-Friesland en de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
gaan daar de komende periode mee aan de slag.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de manier
waarop indicatiegesprekken met cliënten worden
gevoerd en de afspraken over huishoudelijke hulp
tussen gemeenten, Dienst en zorgaanbieders.
Planning nieuw beleid en tussentijdse oplossingen
De gemeenten in Noordwest-Friesland en de Dienst
onderzoeken op dit moment of en hoe het beleid rond
huishoudelijke hulp kan worden aangescherpt. In
september 2016 wordt een voorstel voor een nieuwe
aanpak huishoudelijke hulp gedeeld met het bestuur
van de Dienst, zeven wethouders van de NWgemeenten. Als dat voorstel wordt goedgekeurd,
kunnen gemeenten en Dienst aan de slag met de
voorbereiding, samen met zorgaanbieders en
gebiedsteams. Het nieuwe beleid zal dan vanaf 1
januari 2017 ingaan.
Wat betekent dat voor u?
Voor inwoners die vóór 1 januari 2017 nog contact
hebben met het gebiedsteam of de Dienst over hun
behoefte aan huishoudelijke hulp wordt een oplos-sing
op maat gezocht. Daarnaast neemt het gebieds-team
of de Dienst contact op met de inwoners voor wie het
nieuwe beleid van toepassing is.

