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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor het vervangen van de bestaande dakkapel en
het aanbrengen van isolatie op het pand
Dorpsstraat 14 te Vlieland (ingekomen 1 augustus
2016).
 Voor het vervangen van het huidige bijgebouw en
het plaatsen van terrasschermen op het perceel
Duinkersoord 22 te Vlieland (ingekomen 3 augustus
2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

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

geen spreekuur Vlielands kwartier
Vanwege vakantie houdt Annemarie Kort op woensdag
10 augustus 2016 geen inloopspreekuur in de Uiterton.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Steven
Bontius op het gemeentehuis, telefoonnummer: 0562452700.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:

de heer J. Hamstra, ten behoeve van De Dining,
Havenweg 70 te Vlieland op zaterdag 27 augustus
2016 van 21.00 uur tot 00.00 uur en zondag 28
augustus 2016 van 00.00 uur – 01.00 uur
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl.

ophaaldag bruin en witgoed (op
afroepbasis)
Dinsdag 9 augustus 2016 worden huishoudelijke
apparaten zoals koelkasten, diepvriezers,
wasmachines e.d. en bruingoed zoals: strijkijzers,
acculaders, elektrisch gereedschap, televisies,
computers, fornuizen e.d. gratis opgehaald.
U mag de apparaten aan de weg zetten op de
gebruikelijke plek, maar moet dit wel melden
telefonisch (0562-452700) of via de website van de
gemeente Vlieland (www.vlieland.nl).
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Kleine elektrische apparaten kunt u ook tijdens
openingstijden inleveren op het gemeentehuis
Professionele koel-/vriesapparatuur, zoals
inbouwapparatuur, stekkerklare apparatuur en
asbesthoudende apparatuur kan tegen het
vastgestelde tarief worden ingeleverd op de
Milieustraat.
Aanbevolen wordt om de oude professionele koel- en
vriesapparatuur mee te geven aan de leverancier.
De leveranciers hebben namelijk een terugnameplicht.

inleveradressen batterijen en andere
zaken
Onderstaand afval kan worden ingeleverd op de
Milieustraat, maar ook op andere adressen in het dorp:
Batterijen afkomstig uit huishoudens mogen worden
afgegeven bij Supermarkt De Spar, Supermarkt Coop,
Visit Vlieland en Frisia.
Tl- en spaarlampen afkomstig uit huishoudens kunnen
worden aangeboden aan de chemokar of worden
afgegeven bij het gemeentelijk overslagperron.
Oude medicijnen kunnen bij de huisartsapotheek van
de dokterspraktijk worden afgegeven.
Injectienaalden dienen aangeleverd te worden in een
stevige verpakking (bijv. een afwasflacon) met de
vermelding ‘Injectienaalden’ en uw naam en adres; u
kunt ze inleveren bij de huisartsapotheek.
Grote partijen uit huishoudens (tl- en spaarlampen,
oliejerrycans of verfblikken) kunnen worden afgegeven
bij het gemeentelijk overslagperron.
Frituurolie en vetten kunt u in een goed gesloten
verpakking aanbieden bij supermarkt de Spar of
informatiecentrum de Noordwester

UHK digitaal
Al een aantal jaar bestaat de mogelijkheid om het
gemeentelijk informatiebulletin “Uit het Kastje”
wekelijks als nieuwsbrief via de mail te ontvangen.
Eenmalige registratie als abonnee via de website van
de gemeente is daarbij voldoende.
Het blijkt dat een deel van de abonnees de nieuwsbrief
niet meer automatisch ontvangt. Door een technisch
probleem zijn de instellingen van sommige abonnees
automatisch gewijzigd.
Wilt u Uit het Kastje automatisch als nieuwsbrief
ontvangen en is dit onlangs gestopt, dan kunt u uzelf
eenvoudig via onze website opnieuw registreren.
Vanzelfsprekend is de meest recente editie van “Uit het
Kastje”, ook zonder abonnement, vanaf vrijdag altijd
terug te lezen op de website.
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duurzaam bouwloket voor Vlieland
Op Vlieland kunnen we gebruikmaken van de kennis en
adviezen van Antoine Maartens (Stichting Urgenda) op
het gebied van duurzaamheid.
Sinds kort is er ook een digitaal energieloket
ontwikkeld, waar actuele zaken gemeld en vragen
gesteld kunnen worden: www.duurzaambouwloket.nl. U
komt op het speciaal voor Vlieland aangemaakte loket
door Vlieland als uw gemeente in te voeren.
Financiering voor deze mogelijkheden komt vanuit
Europa en het Rijk.
Wat kunt u als inwoner van het Duurzaam Bouwloket
verwachten?
U kunt terecht voor vragen op het gebied van
energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die
in en rondom de woning toegepast kunnen worden.
Het Duurzaam Bouwloket wordt ingezet om u als
woningeigenaar te informeren, adviseren en stimuleren
om uw woning energetisch te verbeteren en
toekomstbestendig te maken.
Contact met het Duurzaam Bouwloket?
Via de website, per mail, telefonisch en via WhatsApp
kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor alle
vragen over kwaliteitsverbetering en
besparingsmogelijkheden voor de woning. Naast het
thema energie zijn de onderwerpen als gezondheid,
binnenklimaat en verbeteren van het wooncomfort
belangrijke aandachtspunten.
Voor vragen en advies kunt u een terugbelverzoek op
de website achterlaten, contact opnemen door te
mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of door een
WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer 0645451188.
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