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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
 Voor herstelwerk bunkercomplex Stelling 12H
gelegen in het duingebied aan de Noordzeekant ter
hoogte van de Ankerplaats (ingekomen 27 oktober
2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveilig gebruik
 Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 1-3 te Vlieland (verzonden 26 oktober
2016).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, , Postbus 1702, 8901 CA
Groningen.

agenda raadsvergadering maandag
31 oktober 2016
aanvang 16.00 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 12 september
2016
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 12
september 2016
7. Ingekomen stukken
8. Aanstellen griffier
9. Programmabegroting 2017
10. 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).
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inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 1 november 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
Het Diabetes Fonds Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 31 oktober
tot en met zaterdag 5 november 2016.

stichting leergeld
De Stichting Leergeld is een landelijke stichting die in
1996 is opgericht en inmiddels op 93 plaatsen in ons
land actief is. Stichting Leergeld heeft als doel alle
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar aan cultuur en
sport te laten deelnemen.
Voor sommige ouders kan het lesgeld een financiële
drempel zijn en dan kan Stichting Leergeld hulp bieden.
Ook voor schoolse zaken kan Stichting Leergeld hulp
bieden, zoals voor leerlingen in het VO een laptop
verzorgen en aan het begin van het schooljaar hulp
bieden bij de aanschaf van een schooltas, een etui,
schriften en andere schoolspullen.
Vlieland valt onder Stichting Leergeld Leeuwarden en
daar kunt u ook uw aanvraag indienen. Stichting
Leergeld werkt met een intermediair die bij u thuis komt
om samen met u te bekijken of u voor hulp van
Stichting Leergeld in aanmerking komt. Uiteraard wordt
uw aanvraag discreet behandeld.
Op verschillende plekken op Vlieland liggen folders van
Stichting Leergeld o.a. bij De Jutter en de praktijk van
de huisartsen. U kunt Stichting Leergeld ook bereiken
per e-mail:info@leergeldleeuwarden.nl. Stichting
Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!

landelijke natuurwerkdag zaterdag
5 november 2016
De landelijke natuurwerkdag wordt ieder jaar gehouden
op de eerste zaterdag van november. Op zaterdag 5
november 2016 kan Staatsbosbeheer jullie hulp goed
gebruiken voor het onderhouden van de Oude Kooi.
Zagers, hakkers, slepers en baggeraars zijn welkom
van 10.00 tot 15.00 uur in de Oude Kooi. Staatsbosbeheer zorgt voor koffie , thee, chocolademelk en soep.
Neem wel zelf je boterhammen mee. Gereedschappen
en handschoenen zijn aanwezig, laarzen graag zelf
meenemen. Verzamelpunt is aan de noordzijde van de
kooi. Aanmelden kan telefonisch (0562-451304) of via
e-mail: p.schaper@staatsbosbeheer.nl.

nieuwe medewerkster De Vliering
Het bestuur van De Vliering is zeer verheugd dat per
1 november 2016 Moenja van Dijk is aangesteld als
medewerkster. Het nieuwe e-mailadres is
info@vlieringvlieland.nl
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Wetterskip Fryslân verbetert de
waterhuishouding
Eigen water vasthouden, zout water tegenhouden
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven. Ook nemen we maatregelen in het
bebouwd gebied, om de kans op wateroverlast te
verkleinen.
We verbeteren de waterhuishouding bij De Lange Paal
Bij De Lange Paal plaatsen we twee kleine, regelbare
stuwen. Eén in de sloot langs het toegangspad van de
camping en één in het bosgebied van Langepaal. Zo
kunnen we schoon, gebiedseigen water beter benutten
en vasthouden en hiermee verdroging te verminderen.
Ook plaatsen we een nieuwe keerklep in de sloot naar
het Wad.
Planning
De werkzaamheden in Langepaal zijn gestart. De
watergang is schoongemaakt en de taluds worden
hersteld. Hierna worden de regelbare stuwen geplaatst.
Bewoners en bezoekers van het eiland ondervinden
geen tot weinig hinder van deze werkzaamheden.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Nieuwe
Eendenkooi
Bij de Nieuwe Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat ten westen van de
Nieuwe Eendenkooi. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Zo kunnen we het waterpeil
langs de Postweg beter regelen en meer water
vasthouden om verdroging te verminderen. De
bermsloot aan de noordzijde van de Postweg is
verbreed en is nu natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden.
Planning
De stuw/overlaat is geplaatst. Het aanbrengen van de
kleine stuw/wateroverlaat en keerklep staan gepland
voor begin november. Grotendeels worden de
werkzaamheden in het weiland worden uitgevoerd,
hiervan ondervinden de bewoners en bezoekers van
het eiland hier geen hinder van.
Ook vervangen we een duikerleiding die de Postweg
kruist. Hiervoor wordt er een sleuf gegraven door de
rijbaan heen. Dit wordt in 2 gedeelten uitgevoerd, zodat
de Postweg niet gestremd hoeft te worden. Zo blijft
deze weg toegankelijk voor de bus, auto, fietsverkeer
en voetgangers. Dit duurt naar verwachting 2 dagen.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Oude
Eendenkooi
Bij de Oude Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat op de overgang van bos
naar weiland. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke

29 oktober 2016
bermsloot van de Postweg. Zo kunnen we het waterpeil
langs de Postweg beter regelen en meer water
vasthouden om verdroging te verminderen. Het
verbreden van de bermsloot aan de noordzijde van de
Postweg is al klaar.
Planning
De stuw/overlaat is aangebracht. Het plaatsen van de
kleine regelbare stuw/wateroverlaat staat gepland voor
eind oktober/ begin november. Ook brengen we nog
een dam met duiker aan. Dit gebeurt in het weiland.
We verbeteren de waterhuishouding in Bomenland
In Bomenland vervangen we een stuw - die het
waterpeil regelen - door exemplaren die beter regelbaar
zijn. Zo kunnen we het waterpeil beter afstemmen op
de natuur en de weg en kunnen we het schone,
gebiedseigen water beter benutten en vasthouden. Ook
vervangen we een keerklep aan de kant van de
Waddenzee. De keerklep voorkomt dat bij hoge
zeewaterstanden zout water het gebied instroomt.
Planning
De werkzaamheden in Bomenland zijn gestart en de
stuw is geplaatst. Verder is één watergang al
opgeschoond, de andere watergang is binnenkort aan
de beurt. ook vervangen we begin november de
keerklep. Bewoners en bezoekers van het eiland
ondervinden geen hinder van het werk.
We verbeteren de waterhuishouding in De Kroon’s
Polders
Bij de Kroon’s Polders plaatsen we een nieuwe stuw op
de overgang van de eerste en tweede Kroon’s Polder.
Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan
voortaan naar de tweede polder in plaats van
rechtstreeks naar het Wad. Zo houden we
gebiedseigen water langer vast.
De stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.
Daarbij plaatsen we een regelbare stuw, zodat we de
waterstanden in het kwetsbare Blauwgraslanden ten
noorden van de Postweg beter kunnen regelen. We zijn
gestart met het plaatsen van een loopbrug over de
doorsteek tussen de tweede en de derde Kroon’s
Polder. Ook is er een begin gemaakt met het creëren
het eilandje in de tweede polder. Het verbreden van de
bermsloot aan de zuidzijde van de Postweg is klaar.
Planning
De werkzaamheden in Kroon’s Polders zijn in juli
gestart en zal eind oktober gereed zijn. Momenteel
plaatsen we aan beide zijden van het toegangspad een
rietscherm, richting de vogelkijkhut.
Hierna zullen de twee regelbare stuwtjes geplaatst
worden. De werkzaamheden voeren we uit in de
polder, hierdoor zal de hinder voor bewoners en
bezoekers van het eiland minimaal zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of bellen
op 058 - 292 2222.

