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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

manager marketing en evenementen
(m/v) per 1 januari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor het tijdelijk plaatsen van een container op het
perceel Havenweg 53 te Vlieland (ingekomen 3
november 2017).
 Voor het plaatsen van een kachelpijp aan de
oostgevel van het pand Gangboord 3 te Vlieland
(ingekomen 7 november 2016)
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor het trekken van een leiding door een
bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te
Vlieland (ingekomen 7 november 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

2,5 dagen per week op jaarcontract; op termijn mogelijk
fulltime

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een kachelpijp aan de
oostgevel van het pand Gangboord 3 te Vlieland
(verzonden 9 november 2016).

bezwaar
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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 15 november 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
De NSGK - Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind - heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 14 november tot en met
zaterdag 19 november 2016.

rust voor vogels, ruimte voor mensen!
Graag nodigt Staatsbosbeheer u uit om de nieuwe
vogelkijkhut in de 2e Kroon’s polder te komen
bewonderen. U bent daar van harte welkom op
zaterdag 19 november tussen 14.00 en 16.00 uur.

Omschrijving
Vlieland is sterk afhankelijk van het toerisme. Daarom
voeren VVV, Gemeente en andere betrokken
toeristische partijen (samen de “klankbordgroep”)
gezamenlijk een beleid dat het toerisme moet
bevorderen. Deze samenwerkende partijen vormen
gezamenlijk de Stichting Toeristisch Platform Vlieland
(TPV). Het beleid is vastgelegd in een visiedocument.
Vanuit dit beleid zijn diverse toeristische projecten
benoemd en moet Vlieland worden vermarkt.
Denk daarbij aan activiteiten en evenementen die het
toerisme bevorderen, maar bijvoorbeeld ook aan
projecten die management informatie moeten gaan
opleveren. De manager is verantwoordelijk voor het
opzetten van een marketingplan en een projectplan
alsmede het succesvol afronden van de benoemde
projecten. Hij/zij is een stevige persoonlijkheid die zich
staande kan houden in een werkveld, dat zich kenmerkt
door gezamenlijke maar soms ook tegengestelde
belangen. Hij/zij vormt de spin in het web van
Gemeente, Klankbordgroep en VVV.
Vanwege vertrek van de huidige Manager Marketing &
Evenementen, is er een vacature ontstaan. De
marketing manager komt in dienst van het TPV
waarvan het dagelijks bestuur de aansturing doet.
Hij/zij legt verantwoording over de voortgang af aan het
bestuur en informeert een klankbordgroep, waarin alle
belangrijke Vlielandse partijen op het gebied van
toerisme zijn vertegenwoordigd, regelmatig over de
voortgang.
Wij bieden de meest inspirerende werkomgeving
denkbaar: Vlieland. En een fijne werkplek op het
kantoor van de VVV. Bij de VVV Vlieland zijn totaal zes
personen werkzaam; het team kan eventueel faciliteren
bij de kantoorwerkzaamheden.
Kerntaken
1. het vermarkten van Vlieland
2. het uitbouwen, organiseren en coördineren van de
door het TPV te organiseren jaarlijks terugkerende
evenementen
3. het uitbouwen, coördineren en uitvoeren van de
ingezette Vlielandpromotie
4. het structureren van de afstemming met gemeente,
ondernemers en maatschappelijke organisaties als
het gaat om het toeristisch aanbod.
Vlielandpromotie, marktonderzoek e.d.
5. het initiëren van nieuwe initiatieven als het gaat om
fysieke toevoegingen ter bevordering van het
toerisme
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6. het toetsen van nieuwe initiatieven van derden
m.b.t. evenementen en activiteiten aan het
geldende beleidsplan
7. het maken, presenteren en uitvoeren van een
jaarlijks op te stellen marketingcommunicatie-plan
8. het door-ontwikkelen en uitvoeren van de online
communicatiestrategie
9. het samenwerken met regionale en provinciale
partijen inzake toerismebevordering
10. het actief benaderen van overheden en instanties
t.b.v. fondsen- en subsidiewerving
omschrijving werkzaamheden
De medewerker:

is een goed communicator

stelt randvoorwaarden en maakt afspraken over de
doelstelling

maakt een planning

informeert en motiveert betrokken partijen
(persoonlijk en tijdens bijeenkomsten)

beheerst en beheert de voortgang van een project

rondt het project succesvol af
vereiste kwalificatie
Minimaal een diploma HBO
Relevante werkervaring in marketing en event
management
Aantoonbare managementervaring
Profiel en competenties
Medewerker beschikt over:
1. Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
2. Individueel- en groepsgericht leiderschap
3. Plannen en organiseren
4. Resultaatgericht werken
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
7. Organisatiesensitiviteit
Voorts:
8. Deskundigheid op het gebied van marketing en
event management
beloning
Afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen € 2750,- en
€ 4000,- per maand op basis van een fulltime baan,
volgens de VVV CAO.
sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatiebrief voor 20 november 2016
richten aan
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Toeristisch
Platform Vlieland
Havenweg 10
8899 BB Vlieland
Op basis van de brieven wordt een eerste selectie
gemaakt. Personen die geselecteerd worden, zullen
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worden uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek.
De eerste gespreksronde vindt plaats in week 48.
Dit gesprek wordt gevoerd met de leden van het
dagelijks bestuur van Stichting Toeristisch Platform
Vlieland. Naar aanleiding van deze gesprekken worden
geselecteerde kandidaten voor een tweede ronde
uitgenodigd om een presentatie te geven. Hiertoe wordt
informatie van te voren beschikbaar gesteld.

snoeiwerkzaamheden
Op dinsdag 15 november 2016 gaat de firma Pronk
snoeiwerkzaamheden verrichten ter hoogte van Willem
de Vlaminghweg 9 en 11a. Voor de werkzaamheden
maken zij gebruik van een telescoop-kraan. Hierdoor
kunnen de parkeerplaatsen op die plek niet gebruikt
worden en er zal enige verkeershinder zijn. U wordt
dan ook verzocht elders te parkeren.

WMO-inloopspreekuur De Uiterton
Op woensdag 16 november 2016 is er geen WMOinloopspreekuur in De Uiterton.

inloopmiddag en voorlichting
‘Mountainbikeroute op Vlieland?’
Mountainbiken/ATB’en is een sport waar toenemende
belangstelling voor is. Ook op Vlieland zie je steeds
meer mountainbikers, zowel Vlielanders als toeristen.
Met gehuurde, maar soms ook met eigen fietsen, trekt
men de natuur in. Vanuit het Toeristisch Platform
Vlieland is in de beleidsvisie 2014 al gesproken en
geschreven over een mountainbikeroute op Vlieland.
Enerzijds vanuit de kansen die er zijn, anderzijds vanuit
oogpunt van beheersbaarheid. Het is niet toegestaan
om buiten de fietspaden te mountainbiken, maar de
toename van ATB’ers kan op die fietspaden wel
overlast geven. In overleg tussen Staatsbosbeheer, het
Toeristisch Platform en de Gemeente Vlieland is een
route geschetst rond het dorp die mogelijk tot
mountainbikeroute kan worden verheven. Iedereen die
belangstelling heeft kan zich laten voorlichten over- en
inbreng leveren op dit idee om tot een
mountainbikeroute te komen. Je krijgt te zien om welke
voorgestelde route het gaat, als het idee doorgang kan
vinden. Je kunt gewoon binnenlopen en zo lang blijven
als je wilt.
Inloop voorlichting: zaterdag 26 november van 14.00 17.00 uur in Flidunen.
Voorafgaand aan de voorlichting kunnen belangstellenden onder begeleiding een gedeelte van de
voorgestelde route verkennen. De start is bij Flidunen
om 13.00 uur en je moet je eigen fiets meenemen.
Totale fietstijd van de verkenning is ca. een half uur en
gaat op een relaxed tempo. Je kunt je ook opgeven als
belangstellende als je níet kunt komen. Je krijgt dan
een verslag van de bijeenkomst en wordt van de
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Stuur een email naar j.lichtenberg@vlieland.nl als je dat wilt.

