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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Havenweg 26 te
Vlieland (ingekomen 28 oktober 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 31 oktober 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 31 oktober 2016, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 12 september
2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 12 september 2016 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Aanstellen griffier:
Besluit: de heer T. Oosterhaven voor onbepaalde
tijd aan te stellen als griffier voor 18 uur per week.
4. Programmabegroting 2017:
Besluit: de programmabegroting 2017 vast te
stellen.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 8 november 2016 houdt burgemeester
mevrouw C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –
16.00 uur op het gemeentehuis.

meldingen wet milieubeheer
Overeenkomstig artikel 8.41, vierde lid van de Wet
milieubeheer maken burgemeester en wethouders van
de gemeente Vlieland bekend dat de volgende melding
Activiteitenbesluit Milieubeheer is binnengekomen voor:

het oprichten van een logies/ontbijtaccommodatie;
Dorpsstraat 11, 8899 AA Vlieland
 het oprichten van een accommodatie waar koffie
kan worden gedronken, geluncht en waar kan
worden overnacht en ontbeten; Dorpsstraat 118,
8899 AM Vlieland
Omdat bovengenoemd besluit gebaseerd is op
algemeen geldende regels en voorschriften (8.40
AMvB) die het milieu beschermen, bestaat er geen
mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het
instellen van beroep.
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collecte
Stichting Alzheimer Nederland heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 7 november tot en
met zaterdag 12 november 2016.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteiten:

de heer J.H. Buijs ten behoeve van Café Tante Pé
Dorpsstraat 83 te Vlieland op 22 november 2016
van 21.00 uur tot 24.00 uur.

de heer M.P. Bank ten behoeve van Restaurant
Plezant op 26 november van 21.00 tot 24.00 uur
en op 27 november van 00.00 tot 01.00 uur
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl).

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande persoon
niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basis
Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het
voornemen heeft onderstaand persoon uit te schrijven
uit de BRP.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande
persoon in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie
weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie
te geven over zijn daadwerkelijke verblijfplaats. Indien
de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, wordt na drie weken de bijhouding van de
persoonslijst beëindigd. Dit kan voor onderstaande
persoon onder meer gevolgen hebben voor het recht
op overheidsvoorzieningen, die afhankelijk zijn van de
inschrijving in de bevolkingsadministratie.
Geslachtsnaam en voornaam
geboortedatum
B.C. Ravier
09-03-1992

gevonden fietsen
In de loop van 2016 zijn er diverse gevonden fietsen
ingeleverd bij de gemeente. Deze fietsen worden een
tijd bewaard tot zich een eigenaar meldt. Er staan
fietsen waarvoor zich nog niemand heeft gemeld. Deze
overgebleven fietsen worden binnenkort opgeruimd.
Mocht u uw fiets kwijt zijn, dan kunt u tot 19 november
2016 op de gemeentelijke werkplaats aan de Fortweg
kijken of uw fiets ertussen staat.
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verantwoord stoken

gladheidbestrijding

Het stookseizoen is weer aangebroken. Gezellig en
knus, maar helaas ook belastend voor de één miljoen
longpatiënten die Nederland kent. Houtrook leidt in veel
gevallen tot verergering van hun gezondheids-klachten.
Houtrook is voor niemand gezond, te meer daar de
concentraties schadelijke stoffen hoog kunnen oplopen.
Bij de verbranding van hout in kachels en haarden
komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn
stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische
stoffen en PAK's (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen).

De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route; dit zijn
in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na
aanhoudende gladheid worden de overige wegen
gestrooid. De strooiauto start bij de gemeentewerf en
gaat via de Fortweg en de Korenmansweg naar de
Havenweg, de Dorpsstraat, W. de Vlaminghweg,
Lutinelaan tot aan Midscheeps, lus bij De Jutter,
Rozebottelweg, De Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de
kolk, Molenglop, Achteromweg -van de parkeerplaats
begraafplaats tot- het Kerkplein, Nieuwestraat,
Vuurboetsplein, Boereglop, Middenweg, Boslaan,
Berkenlaan, Dennenlaan, Kampweg, Badweg,
Postweg, Havenweg langs tankstation tot coupure
RWS, terug via Fortweg naar gemeentewerf
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken.
Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij
vorst slecht. Direct na het strooien is het dus nog een
tijdje verraderlijk glad en op sommige stukken kan het
glad blijven.

ophaaldag bedrijfsafval/huisvuil
Per 1 november 2016 is de winterregeling voor het
halen van bedrijfsafval weer ingegaan. De bedrijfsafvalcontainers worden dan op maandag en op
donderdag geleegd; huisvuil alleen op donderdag.
Deze regeling geldt tot en met maart 2017. Rond de
feestdagen kunnen de ophaaldagen anders zijn. De
juiste ophaaldag kunt u op uw afvalkalender vinden.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw buren of
mede eilanders last hebben van uw houtkachel?
Er zijn meerdere adviezen, die we de komende tijd in
dit informatiebulletin zullen plaatsen.
De belangrijkste maatregel, die op dit moment veel
klachten veroorzaakt en heel gemakkelijk te voorkomen
is:

Stook niet bij windstil of mistig weer. Door
gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om
het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw
gezondheid en voor die van uw buren. Een
windkracht van minder dan 2 op de schaal van
Beaufort wordt beschouwd als windstil weer.

