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bezwaar

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze medewerkster en collega

Bianca Verheij
“Dankbaar voor het leven is zij gestorven”
Bianca was vanaf 1 mei 2001 werkzaam bij onze
gemeente. Zij hield enorm veel van haar werk en was
hierbij tot het allerlaatst zeer betrokken.
Wij zullen haar missen en wij wensen haar
nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit
verlies.
Bestuur en medewerkers van de gemeente Vlieland.

ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen, kappen en weg en/of inrit wijzigen
 Voor de uitbreiding van de bestaande grondwal, het
verplaatsen van de bestaande schakelkasten en
laadpaal, het aanpassen van de inrit, het vergroten
van het aantal parkeerplaatsen en de kap van drie
bomen op het perceel kadastraal bekend A1871,
plaatselijk bekend parkeerterrein Boereglop te
Vlieland (ingekomen 7 oktober 2016).
 Voor de uitbreiding van het pand Duinkersoord 133
te Vlieland (ingekomen 11 oktober 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
 Voor uitbreiding van de bestaande woning, Willem
de Vlaminghweg 3A te Vlieland (verzonden 13
oktober 2016).
voor kappen
 Voor het kappen van bomen op de percelen De
Drift, Dorpsstraat, Midscheeps, Nieuwestraat en op
het kerkhof te Vlieland (verzonden 13 oktober
2016).

verleende overige vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning hebben verleend:
onttrekkingsvergunning
 Voor het gebruik van het pand Dorpsstraat 149 te
Vlieland tot 31 december 2017 (verzonden 13
oktober 2016).

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.

begroting 2017
De behandeling van de begroting 2017 van de
gemeente Vlieland door de gemeenteraad vindt plaats
op maandag 31 oktober 2016 om 16.00 uur.
Overeenkomstig artikel 190 van de Gemeentewet ligt
de begroting met ingang van 17 oktober 2016 in het
gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook is de
begroting gepubliceerd op de gemeentelijke website
www.vlieland.nl.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 18 oktober 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
Nierstichting Nederland heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 17 tot en met zaterdag 22
oktober 2016.

bezoek welstandsarchitect
Dinsdag 18 oktober 2016 bezoeken de heren Piet
Klimstra en Gert Jan Timmer van de welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente Vlieland. Mocht
u vragen hebben op het gebied van welstand of
(rijks)monumenten, dan kunt u hen spreken op dinsdag
18 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur. Wilt u een
afspraak maken? Neemt u dan contact op met de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Ruimtelijke
Ordening, telefoon 0562-452707.

reddingbootschuur
De gemeente Vlieland huurt de Reddingbootschuur van
Vereniging Hendrick de Keyser. Deze stichting heeft
diverse historische panden in Nederland, waaronder
ook op Vlieland in haar bezit. In 2016 is er een tijdelijke
invulling aan de orde geweest rond het gebruik van de
Reddingbootschuur. Daarom zoekt de gemeente met
ingang van 2017 een nieuwe onderhuurder en wil
gegadigden oproepen hun belangstelling kenbaar te
maken. U kunt een e-mail sturen tot 1 november 2016
naar Joop Lichtenberg ( j.lichtenberg@vlieland.nl) met
een omschrijving van uw plan(nen) en een korte
financiële onderbouwing ter dekking van de huur (die
ca. 4000 euro op jaarbasis bedraagt). Voor eventuele
vragen rond de randvoorwaarden kunt u ook bij hem
terecht. Uit de ingediende plannen zal het college van
B&W een uiteindelijke keuze maken.
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griepvaccinatie
Woensdag 26 oktober 2016 tussen 14.00-14.30 en
17.30-18.00 uur worden er in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven.
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om;
 mensen van 60 jaar en ouder;
 mensen met hart- en vaatziekten;
 mensen met longziekten;
 mensen met diabetes (suikerziekte);
 nierpatiënten;
 mensen met weinig afweer door andere
ziekten of door medische behandeling;
 mensen met regelmatig steenpuisten.
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.
Met vriendelijke groet,
F.N. Wolfswinkel & S. Schuling
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