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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning,
Badweg 2 te Vlieland (ingekomen 26 september
2016).
 Voor uitbreiding van de bestaande woning, Willem
de Vlaminghweg 3A te Vlieland (ingekomen 28
september 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 4 oktober 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren heeft een collectevergunning gekregen voor
maandag 3 tot en met zaterdag 8 oktober 2016.

bepalingen omtrent besturen van
motorvoertuig met B-ontheffing
Het blijkt dat met enige regelmaat voertuigen voorzien
van een B-ontheffing worden bestuurd door personen
die daartoe niet gerechtigd zijn. In de bij de Bontheffing behorende voorwaarden en bepalingen is
nader omschreven wie voertuigen met een ontheffing
mogen besturen. Naast de houder van de ontheffing
mogen ook andere inwoners van Vlieland
(geregistreerd in de BRP) voertuigen besturen.
Wordt een voertuig bedrijfsmatig gebruikt dan is het
personeel (ook niet-inwoners) eveneens toegestaan in
het voertuig te rijden. Tenslotte mogen ook elders
wonende ouders en/of kinderen (van de ontheffinghouder) op Vlieland gebruik maken van het
motorvoertuig. Aan overige familieleden, vrienden,
kennissen enzovoort van ontheffinghouders is het niet
toegestaan om met een motorvoertuig op Vlieland te
rijden. Wij verzoeken u deze regels te respecteren.
De politie is verzocht hierop de komende tijd scherper
toezicht te houden.

1 oktober 2016
UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u
geheimhouding heeft kunnen er aan deze
organisaties gegevens verstrekt worden.
3. Met geheimhouding krijgen de volgende
organisaties uw persoonsgegevens niet:

advocaten, tenzij zij de gegevens nodig
hebben voor een gerechtelijke procedure

niet-commerciële bedrijven of instellingen,
verenigingen zoals sport- en
muziekverenigingen

de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
(SILA)
Wat moet ik doen?
Vraag de gemeente om uw gegevens geheim te
houden. Hebt u om geheimhouding gevraagd en
verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan
hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De
nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw
gegevens.
Ook kunt u het verzoek via internet aanvragen. Zodra
het verzoek in de BRP is verwerkt ontvangt u hiervan
een bevestiging.
Wat heb ik nodig?
Uw geldige identiteitsbewijs.

luisterpaal 1666
De luisterpaal, met het ingesproken verhaal van de
ramp in 1666 in het Engels, Duits en Nederlands staat
sinds een aantal weken op de havenpunt, vlakbij het
bord ‘Vlieland Groet U’.
Door aan het wiel te draaien wordt het mechanisme in
werking gezet en kan men het verhaal beluisteren. Een
groot aantal mensen heeft hieraan bijgedragen.
Vrijdag 21 oktober 2016 wordt deze luisterpaal officieel
in gebruik genomen door middel van een
doopceremonie en het heffen van het glas. U als
eilanders en gasten zijn van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

geheimhouding persoonsgegevens
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens
niet aan bepaalde personen of instanties door te geven
(Officieel heet dit 'verstrekkingsbeperking van
persoonsgegevens'). Dat kan voor uzelf en voor uw
kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw
persoonsgegevens ook weer stopzetten.
1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens
aan bedrijven of particulieren.
2. Overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en

Tijdstip: vrijdag 21 oktober 2016 om 14.00 uur
Locatie: bij de Luisterpaal naast het Vlieland Groet bord
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te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoning voor verhuur wordt aangeboden:

Dorpsstraat 119
Type woning:

tussenwoning

Huurprijs:

€ 595,05

Energielabel:
Indeling:
begane grond;
woonkamer
keuken
douche
bijkeuken
berging
toilet
eerste verdieping:
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
zolder

D
ca:
2
24,18 m
2
4,85 m
2
1,4 m
2
4,59 m
2
4,72 m

2

11,93 m
2
6,44 m
2
6,33 m
2
8,10 m

Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning 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.

Belangrijk!
Bij het inschrijfformulier moet u een zogenaamde IB60verklaring overleggen van 2015, zowel van uzelf als
van degene met wie u de woning zou betrekken. Dit is
een inkomensverklaring die u kosteloos kunt aanvragen
bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543.
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.
Zonder de betreffende verklaring(en) zal uw inschrijving
op de woning niet in behandeling kan worden
genomen!

