ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor het maken van twee appartementen in het
voormalige zwembad van het pand Badweg 3 te
Vlieland (ingekomen 26 juli 2016).
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor het winnen van schelpen in de Waddenzee
(vier aanvragen, ingekomen 27 juli 2016)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
 Voor het tijdelijk plaatsen van een glijbaan op het
festivalterrein ITGWO te Vlieland (verzonden 25 juli
2016).
 Voor het verwijderen van de oude en het plaatsen
van een nieuwe schutting op het perceel Lutinelaan
16 te Vlieland (verzonden 25 juli 2016).
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor de aanleg van MS-kabels en aarddraad ter
hoogte van Fortweg 1a te Vlieland ten behoeve van
de aansluiting van een trafostation (verzonden 25
juli 2016).
 Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg
van kabels ter hoogte van Vuurboetsplein 16 te
Vlieland (verzonden 25 juli 2016).
evenementenvergunning

Into The Great Wide Open, muziek- en
kunstfestival op diverse locaties, 1 tot en met 4
september 2016, verleend 26 juli 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.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 25 juli 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 juli 2016, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 27 juni 2016 is ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken worden conform
het behandelvoorstel afgehandeld.
3. Aanpassing verordening aanvullende vergoeding
OV studenten:
Besluit: de ‘verordening aanvullende vergoeding
OV chipkaart studenten Vlieland 2016’ vast te
stellen.
4. Aanpassing verordening toelage uitwonende

5.
6.

7.













studerenden:
Besluit: de ‘verordening toelage uitwonende
studerenden gemeente Vlieland 2016’ vast te
stellen.
Jaarverslag 2015 archief gemeente Vlieland:
Besluit: het jaarverslag 2015 Archief Gemeente
Vlieland vast te stellen.
Huisvesting statushouders:
Besluit: Het voorstel ((1) De woningen aan de
Bremweg 5 en de Nieuwestraat 39D vrij te houden
tot 1 november 2016 om daarmee verzekerd te zijn
van het kunnen aanbieden van passende
woningen aan gezinnen met een
verblijfsvergunning en (2) Het college op te dragen
een team van vrijwilligers samen te stellen en zo
nodig op te leiden voor het bieden van
ondersteuning/begeleiding van de gezinnen) is
verworpen.
Kaderbrief 2017:
Besluit: De kaderbrief 2017 geamendeerd vast te
stellen;
In de begroting 2017 een eenmalig budget op te
nemen voor uitvoering CAR/UWO i.h.k.v.
Individueel Keuze Budget;
Eenmalig budget 2016 van € 10.000 voor
aansluitpunt elektrisch openbaar vervoer te laten
vervallen;
Ten laste van de algemene middelen 2016
eenmalig € 50.000 toe te voegen aan de
wegenonderhoudsmiddelen voor extra
bermwerkzaamheden Kampweg;
Binnen de reserve cofinanciering Streekwerk en
Toerisme de volgende gelden te reserveren:
a. € 10.000 te reserveren voor Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018;
b. € 15.000 te reserveren voor de
kwaliteitsverbetering Vuurboetsduin;
Het evenementenbudget structureel met ingang
van 2017 te verhogen van € 31.000 naar € 40.000
Ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie
Uiterton in 2016 € 600.000 toe te voegen aan de
reserve ouderenhuisvesting;
Het duurzaamheidsloket te continueren en
daarvoor € 10.000 structureel in de begroting op
te nemen met ingang van 2017;
In de begroting 2017 geen inflatiecorrectie toe te
passen en in de meerjarenbegroting uit te gaan
van een inflatiecorrectie van 1%;
De belastingtarieven 2017 niet te verhogen, tenzij

dat noodzakelijk is in verband met het realiseren
van 100% dekking bij de doelbelastingen
afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en
rioolrechten;
 De inkomstenraming van € 95.500 ureninzet
gemeentelijke vaklieden bij Woonfriesland in de
periode 2017 – 2020 af te bouwen tot nihil;
 Een integrale evaluatie uit te voeren van de
legesverordening.
De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende woningen voor verhuur worden aangeboden:
Bremweg 5

Belangrijk!
Op het moment dat WoonFriesland u een woning
aanbiedt, moet u een zo recent mogelijke IB60verklaring overleggen. Dit is een inkomensverklaring
die u kosteloos kunt aanvragen bij de Belastingdienst
via telefoonnummer (0800) 0543. Het IB-60 formulier
bevat inkomensgegevens van u, uw eventuele partner
en/of meerderjarige medebewoners. Uw kinderen, ook
als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin niet
meegerekend. Het duurt 7 tot 10 werkdagen voordat u
uw IB-60 formulier van de belastingdienst ontvangen
heeft.
Sinds 1 juli worden de verklaringen over het jaar 2015
afgegeven.

Type woning:
Bouwjaar:
Energielabel
Indeling:
begane grond;

eerste verdieping;

huurprijs netto: € 626,28

twee onder één kap
1963
C
woonkamer
2
keuken 6,96 m
toilet
2
berging 8,04 m
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer

25,34 m

2

2

14,48 m
2
10,12 m
2
5,79 m
2
2,39 m

Nieuwestraat 34 D

DUS OOK ALS U ONLANGS EEN
INKOMSTENVERKLARING HEEFT INGELEVERD
MOET U NU OPNIEUW EEN
INKOMSTENVERKLARING AANVRAGEN EN
INLEVEREN!
Procedure Passend Toewijzen
WoonFriesland is vanaf 1 januari 2016 verplicht om een
passendheidstoets toe te passen bij woningaanbieding.
Nadat een kandidaat-huurder door de gemeente
Vlieland is voorgedragen op grond van de plek op de
lijst met woningzoekenden, de huishoudgrootte en de
bij de inschrijving overgelegde inkomensgegevens
wordt de woning voorlopig toegewezen. Hierna volgt
een intakegesprek met een klantadviseur van
WoonFriesland. Tijdens het intakegesprek worden de
inkomensgegevens opnieuw beoordeeld en op basis
van die inkomensgegevens wordt bekeken of de
kandidaat-huurder definitief in aanmerking komt. Kijk
voor meer informatie over Passend toewijzen op de
website woonfriesland.nl.
Het schema voor de passendheidstoets vindt u op de
achterkant van deze editie van Uit Het Kastje.

Type woning:
Bouwjaar:
Energielabel
Indeling:
eerste verdieping;

tweede verdieping;
huurprijs netto: € 710,68

bovenwoning
1980
B
woonkamer
2
keuken 8,82 m
toilet
2
berging 5,68 m
slaapkamer
badkamer
slaapkamer
slaapkamer

27,65 m

2

Dringend verzoek!
Ook als u wél geïnteresseerd bent in deze woning maar
denkt, gezien uw inkomen of gezinssamenstelling “hier
kom ik toch niet voor in aanmerking”, verzoeken wij u
dringend om WEL te reageren. De gemeente Vlieland
wil graag weten wat de invloed is van de
passendheidstoets op de woningtoewijzing op Vlieland.

2

10,44 m
2
5,3 m
2
10,73 m
2
13,32 m

Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk
maandag 15 augustus 9.00 uur.
Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor één van deze
woningen en staat ingeschreven bij de gemeente
Vlieland als woningzoekende, kan zich voor deze
woning inschrijven door middel van een formulier dat
verkrijgbaar is aan de balie van het gemeentehuis of
via de website van de gemeente Vlieland,
www.vlieland.nl
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend worden niet in behandeling genomen.

geen inloopspreekuur
Vanwege vakantie houden burgemeester en
wethouders geen inloopspreekuur op dinsdag 2 en 9
augustus 2016.

geen spreekuur Vlielands kwartier
Vanwege vakantie houdt Annemarie Kort op woensdag
3 augustus en woensdag 10 augustus 2016 geen
inloopspreekuur in de Uiterton. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Steven Bontius op het
gemeentehuis, telefoonnummer: 0562-452700.

afscheid Commissaris van de Koning
Op donderdag 8 september 2016 neemt de heer J.A.
Jorritsma afscheid als Commissaris van de Koning in
de provincie Fryslân. Ter gelegenheid van dit afscheid
organiseert de provincie Fryslân een afscheidsbijeenkomst bestaande uit een genodigdenprogramma
en een afscheidsreceptie. De provincie biedt uit elke

van de 24 Friese gemeenten vijf inwoners de
gelegenheid de activiteiten van 8 september bij te
wonen en op die manier de “Fryske Mienskip” te
vertegenwoordigen. Indien u belangstelling heeft om
namens de bewoners van de gemeente Vlieland het
afscheid op 8 september bij te wonen dan kunt u dit
kenbaar maken door uiterlijk woensdag 3 augustus een
mail te sturen naar burgerzaken@vlieland.nl. Indien het
aantal belangstellenden groter is dan vijf zal de
uiteindelijke selectie via loting worden bepaald. De
gemeente zal de bewoners bij de provincie voordragen.
De definitieve uitnodiging zal vervolgens worden
verzorgd door de provincie Fryslân.

Noordzeestrand opruimen
vrijdag 5 augustus 2016
Op vrijdag 5 augustus 2016 wordt het strand op
Vlieland weer schoongemaakt. Stichting De Noordzee
gaat net als in de zomer van 2013, 2014 en 2015 de
héle Noordzeekust schoonmaken. Dit jaar ruimt
Stichting De Noordzee de Nederlandse stranden
binnen twee weken op, door op 1 augustus tegelijkertijd
vanuit zowel Cadzand als vanaf Schiermonnikoog richting Zandvoort te trekken. Vorig jaar haalde
Stichting De Noordzee samen met 2015 vrijwilligers
11.555 kilo afval van het strand.
Inschrijven
Vrijwilligers kunnen zich voor één van de 28 etappes
inschrijven via Beachcleanuptour.nl/etappes. Op deze
pagina is tevens een overzicht van alle etappes,
inclusief start- en eindlocaties, te raadplegen.
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