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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van de dakkapellen aan de
voor- en achterzijde van het pand Kerkplein 2 te
Vlieland (ingekomen 30 november 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Havenweg 26 te
Vlieland (verzonden 30 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.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 28 november 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 november 2016, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 31 oktober 2016 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Rapport rekenkamercommissie
evenementenvergunningen:
Besluit:
- In te stemmen met de conclusies en
aanbevelingen in het rapport van de
Rekenkamercommissie over het onderzoek naar de
verlening van evenementenvergunningen;
- Het college te verzoeken de aanbevelingen uit te
werken en de raad daarover vóór juni 2017 te
informeren.
4. Woningmarktanalyse:
Besluit: in te stemmen met de
“woningmarktanalyse Friese Waddeneilanden” van
de stuurgroep Streekwerk De Waddeneilanden.
Aangenomen motie: verzoekt het college om zich
tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland
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nauw bij de planontwikkeling voor woningbouw te
betrekken.
5. Verordening Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) – Kwaliteit:
Besluit: de verordening Vergunningen Toezicht en
Handhaving (Wet VTH) – Kwaliteit vast te stellen.
6. Toetreding Texel tot Centrumregeling
Samenwerking Waddeneilanden – Leeuwarden:
Besluit: toestemming te verlenen tot de toetreding
van de gemeente Texel tot de ‘Centrumregeling
samenwerking voor Vlieland, Ameland,
Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden’.
7. Verhoging subsidie 2016 Flidunen:
Besluit:
- In te stemmen met het voorstel om een eenmalige
subsidieverhoging over 2016 toe te kennen aan
stichting Flidunen van € 65.750,= en deze
verhoging financieel te dekken vanuit de
bestemmingsreserve toerisme;
- In te stemmen met het voorstel om de eenmalige
subsidieverhoging niet vrijblijvend te laten zijn en er
de volgende voorwaarden aan te verbinden:
I Er zal een gemeenteambtenaar aansluiten bij
de bestuurlijke overleggen van de stichting;
II Voorlopige vacaturestop: het stichtingsbestuur dient in overleg met de gemeente te
bepalen of en hoe vacatures worden ingevuld;
III Het stichtingsbestuur dient verantwoording
af te leggen aan de gemeente over de
uitgaven die worden gedaan voor het
noodzakelijk onderhoud (inventaris).
8. Samenwerkingsovereenkomst en
voorbereidingskrediet Uiterton Nieuwe Stijl:
Besluit:
- In te stemmen met het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met Kwadrantgroep
om te komen tot realisering van het woon-zorg
concept en het zorgpakket op de locatie Uiterton;
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
van € 150.000, te dekken uit de reserve
ouderenhuisvesting.
9. Publieksbijeenkomst logistiek afvalinzameling:
Besluit: in te stemmen met het beleggen van een
publieksbijeenkomst om de bevolking te raadplegen
over de toekomstige logistiek van de afvalinzameling, met name inzake ondergrondse inzameling,
gescheiden inzameling van gft, diftar en mogelijkheden om het scheidingspercentage te verhogen.
10. Vergaderschema gemeenteraad 2017:
Besluit: het vergaderrooster 2017 conform voorstel
vast te stellen.
De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 6 december 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.
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Sinterklaas

Reddingbootschuur

Maandag 5 december 2016 arriveert Sinterklaas op
Vlieland. Het programma ziet er als volgt uit: 12.15 uur
aankomst Sinterklaas en zijn Pieten op de Veer-dam.
Ontvangst door de burgemeester. Daarna onder
begeleiding van de fanfare via de Boslaan, Dennenlaan
naar de Jutter. Vanaf ca. 13.00 uur bezoekt Sinterklaas
de leerlingen. Het toneelstuk wordt gehouden op
donderdag 9 februari 2017; nadere informatie hierover
volgt.

De Reddingbootschuur zal door de gemeente worden
verhuurd aan Femke Huijboom. Het college van
burgemeester en wethouders heeft uit 9 ingediende
plannen haar plan gekozen als best passend. Femke
wil onder meer Vlielander kunstenaars een plek bieden
om hun werk te presenteren en workshops te geven.
Ze gaat ervan uit dat de schuur het hele jaar rond open
kan zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar
Femke en wensen haar veel succes! Haar emailadres:
femke@huijboom.nl

gratis kerstbomen zagen
Op zaterdag 10 december 2016 mogen Vlielanders en
gasten zelf hun mooiste kerstboom zagen. Tus-sen
10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom op
natuurkampeerterrein de Lange Paal.

AV Frieso - Minder betalen voor méér
zorgverzekering
Uw gemeente biedt goedkopere zorg, maak gebruik
van dit voordeel. Heeft u een laag inkomen en wilt u
voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn? Maak
dan nu gebruik van de Collectieve Zorgverze-kering die
de gemeente Vlieland u aanbiedt in samenwerking met
zorgverzekeraar De Friesland.
Ga naar www.gezondverzekerd.nl, bekijk het aanbod
en meld u aan! Uw gemeente betaalt mee aan de
premie en u krijgt een korting van 6% op de basisverzekering en 4% korting op de aanvullende verzekering. Verder ontvangt u een uitgebreide vergoe-ding
voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en Wmo-bijdragen. De zorgverzekeraar zal
uw aanvraag goedkeuren ongeacht uw gezond-heid.
Verder zijn kinderen tot 18 jaar gratis meever-zekerd.
Uw premie
Uw maandelijkse premie voor 2017 bedraagt:
Basisverzekering met 6% korting
€ 108,05
AV Frieso Compleet met 4% korting
€ 32,88
Totaal
€ 140,93
Extra bijdrage van uw gemeente
-/- € 8,25
Uw maandelijks premiebedrag
€ 132,68
Makkelijk en snel overstappen
Overstappen is makkelijk en snel te regelen, maak nu
een keuze en meld u aan vóór 1 januari 2017 via
www.gezondverzekerd.nl.
Informatie?
Heeft u vragen over de zorgverzekering AV Frieso?
Dan kunt u contact opnemen met de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân via
telefoonnummer 0517- 380200 (op werkdagen tussen
09.00 -12.00 uur) of de klantenservice van De Friesland
via telefoonnummer (058) 2913131 (gratis).

campagne Rivella
Rivella wil als afsluiter van de campagne die zij
afgelopen zomer voerde rondom de Wadden, een
blijvende donatie doen aan Vlieland in de vorm van de
jut-bakken. Het idee is in overleg met het Toeristisch
Platform Vlieland tot stand gekomen. Door de
jutbakken aan te bieden, hoopt Rivella voor de lange
termijn bij te dragen aan een schoon Waddenstrand.
Voor dit evenement komt Doutzen Kroes naar ons
eiland.
Op vrijdag 16 december biedt Rivella vijf jutbakken aan;
bij elke strandopgang komt er één. De jutbakken
worden momenteel gemaakt door meubelmaker Karel
Nouta. Stichting De Noordzee, waarmee Rivella nauw
samenwerkt, heeft deze zomer tijdens het opruimen
van het strand tijdens de Beach Cleanup Tour 10.000
doppen gevonden langs de Nederlandse kunstlijn.
Boven elke jutbak komt een uniek kunstwerk van de
doppen te hangen, waarmee de voorbijganger bewust
gemaakt wordt van het afval op het strand en
gemotiveerd wordt mee te jutten. De
‘doppenkunstwerken’ worden gemaakt door mevrouw
Bakker van ‘Stukje Vlieland’. Op vrijdag 16 december
om 11.45 uur zal Gillis Wesselman van Helmond,
verantwoordelijke vanuit Rivella, de jutbak bij
strandopgang Westcord aanbieden aan de
burgemeester van Vlieland. Het idee is dat de
burgemeester hierna samen met Doutzen Kroes,
ambassadrice van de Rivella campagne, de jutbak als
het ware ‘doopt’ door als eerst een emmertje gejut
materiaal te legen in de jutbak.
Het tijdschema ziet er als volgt uit.
10.50 uur Verzamelen bij strandtent ’t Badhuys,
ontvangst met koffie en thee
11.15 uur Jutten over het strand om afval te
verzamelen
11.45 uur Aanbieden van de jutbakken aan de
burgemeester van Vlieland door Rivella
11.55 uur Doutzen en burgemeester legen eerste
emmertje
U bent uitgenodigd om de opening van de bakken bij te
wonen. Het evenement wordt afgesloten met een
informele lunch voor genodigden en pers in
’t Badhuys.
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Museum Tromp’s Huys
Museum Tromp’s Huys is wegens onderhoudswerkzaamheden in de weken 49 en 50 gesloten voor
publiek. Zaterdag 3 december 2016 is het museum nog
open en dan weer vanaf dinsdag 13 december.
Het museum is gesloten op beide Kerstdagen en op
Nieuwjaarsdag. Op 31 december is het museum
geopend tot 16.00 uur. De tentoonstelling ‘1666 in
Breder Perspectief – Willem van de Velde terug op
Vlieland’ is nog t/m zaterdag 7 januari te zien. Op
zaterdag 7 januari geeft Elsje de Ruijter (directeur) om
14.30 uur een rondleiding langs de bruiklenen.
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