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verleende reguliere
omgevingsvergunningen

voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor de gevelwijziging van het pand Dorpsstraat
122 te Vlieland (verzonden 23 november 2016).
voor werk en/of werkzaamheden
 Voor het trekken van een leiding door een
bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te
Vlieland (verzonden 23 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 29 november 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
Het Leger des Heils heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 28 november tot en met
zaterdag 3 december 2016.

werkzaamheden
Maandag 28 november 2016 starten werkzaamheden
op de parkeerplaatsen bij het Boereglop. De
werkzaamheden omvatten het aanpassen van de
riolering, het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen
en het veranderen van de in- en uitrit. Naar verwachting
zullen de werkzaamheden drie weken duren. Wij
vragen uw medewerking om de vier parkeervakken
tegen het Boerenglop aan vrij te maken en te houden.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 10
december 2016 in de voormalige Bibliotheek,
Dorpsstraat 152 te Vlieland. Voor een afspraak of
telefonisch consult kunt u bellen met 06-23484561 op
maandag, woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00
uur. Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

26 november 2016

agenda raadsvergadering maandag
28 november 2016, aanvang 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen
Vragenuurtje
Spreekrecht voor burgers
Stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
6. a. Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2016
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 31
oktober 2016
7. Ingekomen stukken
8. Rapport rekenkamercommissie
evenementenvergunningen
9. Woningmarktanalyse
10. Verordening Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) – Kwaliteit
11. Toetreding Texel tot Centrumregeling
Samenwerking Waddeneilanden – Leeuwarden
12. Verhoging subsidie 2016 Flidunen
13. Samenwerkingsovereenkomst en
voorbereidingskrediet Uiterton Nieuwe Stijl
14. Publieksbijeenkomst logistiek afvalinzameling
15. Vergaderschema gemeenteraad 2017
16. 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).

verantwoord stoken
Vanwege de hoeveelheid klachten plaatsen we
regelmatig een bericht over stookoverlast als gevolg
van houtkachels en allesbranders.
Houtrook leidt in veel gevallen tot verergering van de
gezondheidsklachten van de één miljoen longpatiënten
die Nederland kent. 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).
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.
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Een derde advies:


Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. Het vuur aanmaken met brandbare
vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus) is uit den boze. Een goede methode is om te beginnen met dik hout op de
as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en dit aan te steken. Dit is de zogenaamde Zwitserse methode.
Op internet zijn instructiefilmpjes te vinden. Volg de vulinstructies van de kachelleverancier of fabrikant. Stapel
het hout losjes, zodat de lucht er goed bij kan.

Heeft u last van houtstook bij u in de buurt, dien dan een klacht in bij de gemeente. U kunt dit doen bij de balie op
het gemeentehuis tijdens openingstijden of door het formulier ‘melding overlast’ in te vullen op de website van de
gemeente Vlieland (Home/ Zelf regelen/ Meldingen/ Melding overlast).

