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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor herstelwerk bunkercomplex Stelling 12H,
gelegen in het duingebied aan de Noordzeekant ter
hoogte van de Ankerplaats (ingekomen 12
september 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 12 september
2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 12 september 2016, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 25 juli 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 25 juli 2016 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Legger verruiming primaire waterkering Vlieland:
Besluit: in te stemmen met het ontwerp
Projectplan en de ontwerp Legger Waterwet
Verruiming primaire waterkering Vlieland.
4. Beleidsnotitie snippergroen:
Besluit: de beleidsnotitie snippergroen gemeente
Vlieland 2016 vast te stellen.
5. Begrotingswijzigingen 2, 3 en 4:
Besluit: de begrotingswijzigingen 2, 3 en 4 van de
begroting 2016 vast te stellen.
6. Gewijzigde ontwerpbegroting 2017,
meerjarenraming 2018-2021 en regeling der
tarieven per 2017 van de GR Hûs en Hiem:
Besluit: geen zienswijze in te dienen ten aanzien
van de gewijzigde ontwerpbegroting 2017, de
meerjarenraming 2018-2021 en de regeling der
tarieven per 2017 van de GR Hûs en Hiem.
De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 20 september 2016 houdt burgemeester
mevrouw C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –
16.00 uur op het gemeentehuis.

gemeentehuis en –werf gesloten
woensdag 21 september 2016
In verband met een personeelsdag zijn het
gemeentehuis en de gemeentewerf woensdag
21 september 2016 gesloten.

17 september 2016

wegwerkzaamheden
Aanstaande donderdag 22 september zal de Lutinelaan
ter hoogte van huisnummer 40 volledig gestremd zijn.
De Esdoornlaan blijft toegankelijk. De reparatie aan het
riool zal een dag in beslag nemen. Bewoners van het
achterste deel van de Lutinelaan kunnen via de
Midscheeps omrijden.

