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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 24 te
Vlieland (ingekomen 14 december 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
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 (verzonden 13 december 2016).

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
evenementen

Bunker comité 2016/2017, Oud en Nieuw
Schuurfeest, 31 december en 1 januari 2017,
verleend 8 december 2016

De Geitebreiers, optocht Kindercarnaval, 12
februari 2017, verleend 12 december 2016

Kerstkross, hardloopwedstrijd, 26 december 2016,
gemeld 14 december 216
tijdelijks standplaats

Biljartvereniging Burgerkring, verkoop oliebollen in
Dorpsstraat, 31 december 2016, verleend 15
december 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 20 december 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.
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agenda raadsvergadering
maandag 19 december 2016

aanvang 19.30 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
a. Besluitenlijst raadsvergadering 28 november
2016
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 28
november 2016
6. Ingekomen stukken
7. Seizoensgebonden demontabel strandpaviljoen bij
de Fortweg
8. Belastingverordeningen 2017
9. Begrotingswijziging nr. 5
10. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden. 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).

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

de heer M.P. Bank ten behoeve van Loods Café,
Dorpsstraat 3 te Vlieland op donderdag 29
december 2016 van 19.00 – 00.00 uur

de heer M.P. Bank ten behoeve van Loods Café,
Dorpsstraat 3 te Vlieland op zaterdag 31 december
2016 van 15.30 – 19.30 uur

mevrouw M. Leppers ten behoeve van Gestrand,
Havenweg 3 te Vlieland op zondag 1 januari 2017
van 16.30 uur - 22.00 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).

woningtoewijzingen
In week 48 zijn de woningen Berkenlaan 5, Bremweg
11 en Willem de Vlaminghweg 3b voor verhuur
aangeboden. Als kandidaathuurders zijn bij
WoonFriesland voorgedragen voor Bremweg 11:
inschrijfnummer 1610.03, een meerpersoonshuishouden (doorstromer) met 256 punten, Willem de
Vlaminghweg 3b: inschrijfnummer 1302.02, een
eenpersoonshuishouden met 220 punten en
Berkenlaan 5: inschrijfnummer 1402.02, een
eenpersoonshuishouden met 208 punten.
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terinzagelegging Natura 2000beheerplannen Waddengebied
Voor elk Natura 2000-gebied in het Waddengebied
hebben het ministerie van Economische Zaken en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)
in nauwe samenwerking met de andere bevoegde
instanties (te weten het ministerie van Defensie en de
provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen)
beheerplannen en bijbehorende nota’s van antwoord
opgesteld. Deze documenten zijn nu definitief
vastgesteld en liggen tot 25 januari 2017 tijdens de
reguliere openingstijden van het gemeentehuis ter
inzage. Naast deze documenten kunt u ook –
uitsluitend ter informatie – achtergronddocumenten
bekijken via www.rijksoverheid.nl/natura2000. Wilt u
een beroepschrift indienen op de ontwerpplannen? Dan
kunt u deze indienen bij de Raad van State van 14
december 2016 tot 25 januari 2017. Op het
gemeentehuis is een ‘Procedurewijzer
Waddengebied’beschikbaar die u informatie geeft over
de te volgen procedure.

rectificatie telefoonnummers
AV Frieso
In ‘Uit het Kastje’ van zaterdag 3 december 2016 stond
informatie over de zorgverzekeraar AV Frieso. Helaas
werd u, nadat u het telefoonnummer (0517-380200)
van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân belde, niet juist doorverbonden.
Met de Dienst SoZaWe is afgesproken dat bij de balie
van het gemeentehuis alle benodigde papieren zijn op
te halen. Heeft u toch nog vragen over de betreffende
formulieren? Dan kunt u bellen met de klantenservice
van De Friesland: 058-2913131. Meld u aan vóór 1
januari 2017 via www.gezondverzekerd.nl.
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