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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het vervangen van dakpannen op de panden
Dorpsstraat 12 en 16 te Vlieland (verzonden 30
augustus 2016).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
 Voor de vervanging van het huidige Badhuys,
Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 15 juli 2016).
 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)

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.

ruimtelijke ordening
De heer Jan Kleefstra van Rho-adviseurs is wekelijks
een dag aanwezig op het gemeentehuis op de afdeling
BWT-RO. Deze maand zal dat zijn op dinsdag 6,
woensdag 14, donderdag 22 en dinsdag 27 september
2016. U kunt hem voor vragen ook benaderen via email: jan.kleefstra@rho.nl of via telefoonnummer 0582564047.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 6 september 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

uitspraak voorlopige voorziening
tegen handhavingsbesluit college van
B en W Strandpaviljoen Badhuys
Op 11 juli 2016 heeft het college van B en W besloten
WestCord Strandhotel Seeduyn B.V. een last onder
dwangsom op te leggen wegens het zonder vergunning
staan en neerleggen van picknicktafels, stoelen, een
snackkraam en stelconplaten bij het strandpaviljoen het
Badhuys.

3 september 2016
Tegen dit besluit is door WestCord bezwaar gemaakt
bij het college van B en W en tevens is aan de
Voorzieningenrechter gevraagd het bestreden besluit te
schorsen in afwachting van het besluit op het bezwaar.
Op 24 augustus 2016 heeft de Voorzieningenrechter
uitspraak gedaan en het verzoek om schorsing van het
bestreden besluit afgewezen. In reactie op deze
uitspraak heeft het college van B en W aan WestCord
een termijn gegund tot 2 september 2016 waarbinnen
alsnog de picknicktafels, stoelen, snackkraam en
stelconplaten verwijderd dienen te worden alvorens
daadwerkelijk tot het opleggen van een dwangsom over
te gaan voor iedere dag dat geconstateerd wordt dat
niet aan de last is voldaan.
Binnen enkele weken neemt het college van B en W
een besluit op het bezwaar van WestCord tegen de
opgelegde last onder dwangsom.

agenda raadsvergadering maandag 12
september 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 25 juli 2016
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 25
juli 2016
7. Ingekomen stukken: behandelvoorstel
8. Legger verruiming primaire waterkering Vlieland
9. Beleidsnotitie Snippergroen
10. Begrotingswijzigingen 2, 3 en 4
11. 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).

toelage uitwonende studenten
schooljaar 2016-2017
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten
kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke
toelage van maximaal € 150,30 per maand.
Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de
vaste wal studeren en wonen. Bij een inkomen lager
dan € 33.649,39 ontvangt u de maximale toelage. Is uw
inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de
tegemoetkoming met elke meerverdiende euro
langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor
deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
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Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2016-2017 moet voor 1 maart 2017 bij de gemeente
binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een
aantal bijlagen ingeleverd worden:

Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend
is;

Een bewijs waaruit blijkt dat de student is
ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op
het formulier heeft ingevuld;

Een kopie van de beschikking van de
belastingdienst voor het kindgebonden budget van
het kalenderjaar 2014.
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste
gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van
de Belastingdienst. Heeft u vragen over het
kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.
Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding
volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en
geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in
aanmerking.

Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend
is;

Een bewijs waaruit blijkt dat de student is
ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op
het formulier heeft ingevuld;

Een kopie van de beschikking van de dienst
uitvoering onderwijs (DUO) van het schooljaar
waarvoor de toelage wordt aangevraagd.
Aanvraagformulieren voor een gemeentelijke toelage
zijn verkrijgbaar via onze website www.vlieland.nl. Ze
zijn ook verkrijgbaar bij de balie op het gemeente-huis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland op
het telefoonnummer 0519 555 555 of via
info@ameland.nl

vergoeding OV-chipkaart 2016
Studenten die recht hebben op studiefinanciering
kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding
voor de bootkosten van maximaal € 59,04 per jaar. Dit
jaar kan er een vergoeding worden gevraagd voor het
kalenderjaar 2016. Om in aanmerking te komen moet je
voldoen aan de volgende voorwaarden:

De student ontvangt studiefinanciering;

De student volgt geen onderwijs op Vlieland;

In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;

De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
Om de vergoeding te krijgen moet je het daarvoor
bestemde aanvraagformulier invullen. Het formulier kun
je digitaal invullen via de website van de gemeente
Vlieland www.vlieland.nl met behulp van je DigiD.
De aanvraag wordt gedaan in de periode van 1
september tot 1 november van het kalenderjaar waarop
de aanvraag betrekking heeft.
Bij het indienen moet het Bericht nr.1 studiefinanciering

3 september 2016
van Dienst Uitvoering Onderwijs ingeleverd worden.
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV Chip
kaart 2016 vragen wij u een bericht van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of u geheel 2016
studiefinanciering ontvangt of over een kortere periode.
Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk
dat u het juiste bericht aanlevert.
Wij vragen naar het ‘bericht van studiefinanciering
2016, nr. 1’. Dit bericht kunt u via de post op uw
woonadres hebben ontvangen of (indien u deze keuze
heeft gemaakt) digitaal via ‘mijn Duo’.
Digitaal via ‘mijn Duo’:

inloggen in mijnduo

mijn gegevens

post

archief
Door op de link in archief te drukken worden de
berichten geordend op datum. Na openen van het
bericht kunt u het opslaan of printen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
KCC van de gemeente Ameland telefoonnummer 0519555555 of info@ameland.nl

stichting jeugd- en jongerenwerk
Vlieland (De Vliering) zoekt
Jongerenwerker op Vlieland
Stichting jeugd- en jongerenwerk Vlieland heeft als doel
het stimuleren, coördineren en begeleiden van het
jeugd- en jongerenwerk op Vlieland. Om onze doelen te
bereiken hebben wij een beroepskracht in dienst die
zelfstandig uitvoering geeft aan het jeugd en
jongerenwerk. Sinds mei 2016 beschikt De Vliering
over een eigen onderkomen in het nieuwe
schoolgebouw van brede school De Jutter op Vlieland.
In verband met het vertrek van onze huidige
beroepskracht is het bestuur per direct op zoek naar
een nieuwe jongerenwerker (m/v) die het werken met
kinderen/jongeren (6 – 18 jaar) een warm hart
toedraagt en gemotiveerd is om in onze kleine
gemeenschap op Vlieland het jeugd en jongerenwerk
verder te ontwikkelen.
Reageren:
Wil je naar aanleiding van deze vacature meer
informatie dan kun je bij voorkeur na 13.00 uur, contact
opnemen met de voorzitter van stichting Jeugd- en
Jongerenwerk, Minke Vernhout via telefoonnummer:
06- 22065730 of per e-mail via minkev@home.nl
Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 22 september
2016 sturen naar: minkev@home.nl
De volledige vacature staat op de website
http://www.vlieringvlieland.nl/ reageer als je interesse
hebt en je je herkent in het profiel.

