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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen

Voor verbouw van het pand Lutinelaan 23 te
Vlieland (verzonden 21 december 2016).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden

Voor herstelwerk bunkercomplex Stelling 12H
gelegen in het duingebied aan de Noordzeekant
ter hoogte van de Ankerplaats (ingekomen 27
oktober 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 19 december 2016
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 19 december 2016, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 28 november 2016:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 28 november 2016 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Seizoensgebonden demontabel strandpaviljoen bij
de Fortweg:
Besluit: in te stemmen met en vast te stellen van
de randvoorwaarden en procedure om tot de
realisatie te komen van een nieuw
seizoensgebonden demontabel strandpaviljoen bij
de Fortweg met dien verstande dat in de
beoordelingstabel (bijlage 4) de weging van het
criterium prijs wordt verlaagd met 0.05 tot 0.05 en
de weging van het criterium energie (binnen
duurzaamheid) wordt verhoogd met 0.05 tot 0.1.
4. Belastingverordeningen:
Besluit: vast te stellen
de verordening onroerendezaakbelastingen
Vlieland 2017;
de verordening afvalstoffenheffing Vlieland 2017;
de verordening reinigingsrechten Vlieland 2017;
de verordening rioolheffing Vlieland 2017;
de verordening toeristenbelasting Vlieland 2017;

5.

de verordening watertoeristenbelasting Vlieland
2017
de verordening forensenbelasting Vlieland 2017;
de verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland
2017;
de verordening precariobelasting Vlieland 2017;
de legesverordening Vlieland 2017;
de verordening hondenbelasting Vlieland 2017.
Begrotingswijziging nr. 5:
Besluit: begrotingswijziging nr. 5 van de begroting
2016 vast te stellen.
De voorzitter, C. Schokker – Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

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:

een wijziging van de indeling en van de grootte van
het bedrijf ten opzichte van de situatie in 1991.
Locatie: Fortweg 4, 8899 CC Vlieland, gemeente
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.

geen inloopspreekuur
Burgemeester en wethouders houden geen spreekuur
op dinsdag 27 december 2016 en 3 januari 2017.

lichtjes op oorlogsgraven
Zaterdagavond 24 december 2016 om 19:30 uur wil het
team van Stelling 12H lichtjes gaan plaatsen op de
oorlogsgraven op het kerkhof van Vlieland. Hiermee
wordt stilgestaan bij hen die gevallen zijn voor onze
vrijheid. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Verzamelen voor de ingang van het kerkhof op het
Kerkplein. Hier worden de lichtjes ontstoken en gelopen
naar de oorlogsgraven om bij elk graf een lichtje te
plaatsen. Het idee komt van een traditie die elk jaar op
de Canadese begraafplaats in Holten plaatsvindt. In
Holten plaatsen kinderen elk jaar op kerstavond op alle
graven brandende kaarsen. Op dit moment worden er
al op een kleine 250 oorlogsbegraafplaatsen lichtjes
geplaatst op kerstavond. Voor de lichtjes wordt
gezorgd.

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoningen voor verhuur worden
aangeboden:
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Gangboord 5

eerste verdieping
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
zolder

2

11 m
2
8m
2
12 m

Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor één van deze
woningen en staat ingeschreven bij de gemeente
Vlieland als woningzoekende, kan zich hiervoor
inschrijven door middel van een formulier dat
verkrijgbaar is aan de balie van het gemeentehuis of
via de website van de gemeente Vlieland,
www.vlieland.nl

Type woning:
Netto huurprijs:

tussenwoning
€ 609,32

Indeling:
begane grond;
woonkamer + keuken
berging
toilet

ca:
2
39,6 m
2
6,5 m

eerste verdieping:
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
douche
zolder

2

11,9 m
2
10,2 m
2
6,4 m
2
3,7 m
2
4,1 m

De Drift 1

Type woning:
Netto huurprijs:
Indeling:
begane grond;
woonkamer + keuken
berging
badkamer

Belangrijk!
Bij het inschrijfformulier moet u een zogenaamde IB60verklaring overleggen van 2015, zowel van uzelf als
van degene met wie u de woning zou betrekken. Dit is
een inkomensverklaring die u kosteloos kunt aanvragen
bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden
hierin niet meegerekend. Het duurt 7 tot 10 werkdagen
voordat u uw IB-60 formulier van de belastingdienst
ontvangen heeft.
Uiterste reactiedatum
U kunt op bovenstaande woningen reageren tot uiterlijk
maandag 9 januari 2017, 9:00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend of onvolledig zijn worden niet in
behandeling genomen.

oud- en nieuwviering 2016/2017

hoekwoning
€ 556,31
ca:
2
23,9 m
2
7m
2
3m

Sinds jaar en dag wordt het nieuwe jaar op Vlieland
spectaculair ingeluid door een aantal Vlielanders, die
met motor- bromfietsen (zonder uitlaat) door het dorp
rijden. Voor zover bekend is Vlieland nog de enige
gemeente waar dat op deze “ludieke” wijze plaatsvindt.
Uiteraard weet iedereen dat het wettelijk gezien op
deze wijze niet kan en mag, maar zowel de motorrijders
als de toeschouwers beleven er veel plezier aan. Dit
komt ook omdat de motorrijders zich altijd aan de
gemaakte afspraken houden.
Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk
dat het brommer/motorrijden tijdens de nieuwjaarsnacht
veilig en zonder ongelukken verloopt en stellen het op
prijs dat zij ook nu weer met enkele vertegenwoordigers
van de rijders afspraken hebben kunnen maken om
één en ander goed te kunnen laten plaatsvinden.
Aanspreekpunt voor gemeente en politie maar zonodig
ook voor de rijders is Brian List. Brian zal worden
bijgestaan door enkele andere ervaren rijders.
Voor de ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe
generatie zetten wij deze afspraken nog even op een
rijtje:
Voor de motor- en brommerrijders
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Even na nieuwjaar verzamelen bij het Westend
Start om ongeveer 00:10 uur.
Niet door de Dorpsstraat naar het startpunt toe
rijden!!

Motor- en brommerrijders geen drank op en ook
niet onder invloed van drugs zijn.

Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rijden.
Onder gezamenlijk wordt met name verstaan: niet
met kleinere afzonderlijke groepen door het dorp
rijden terwijl de grote groep elders op het eiland
rijdt. Dit leidt bij toeschouwers tot verwarring en
kan ongelukken tot gevolg hebben.

Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian List,
herkenbaar aan een oranje jas. De brommers
rijden zoveel mogelijk in het voorste deel van de
stoet en de motoren in het achterste deel.

Achter de voorste motorrijder(s) blijven rijden
(door bij elkaar te blijven is het effect het grootst).

Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk
maar lijdt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke
situaties, liever niet doen dus.

Nooit tegen de stroom inrijden.

Indien weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel of
sneeuwval) de wegen onbegaanbaar maken en
daardoor onnodige risico’s voor rijders en publiek
met zich meebrengen kan altijd worden besloten
om niet te gaan rijden.
NB: De bestuurder van bromfiets en/of motor is te allen
tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn
rijgedrag en voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm,
verzekering en kenteken e.d. Denk met het oog op de
veiligheid van de overige deelnemers en toeschouwers
vooral ook aan goede verlichting.
Bestuurders van motorvoertuigen zullen bij het
veroorzaken van schade of een ongeval te allen
tijde een blaastest moeten ondergaan (botsen =
blazen). Houdt u er daarbij vooral rekening mee dat
indien er alcohol in het spel is de verzekering de
schade niet zal vergoeden.
Voor de toeschouwers:

De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer
00.10 en uiterlijk 01.00 uur

Rijbaan vrij houden, (denk hierbij aan flessen e.d.).

Honden en katten binnenhouden.

Geen vuurwerk naar motor- en brommerrijders
gooien.

Op verzoek van alle betrokken partijen wordt
verzocht om tijdens het brommerrijden (tussen
0.00 en 01.00 uur) in verband met de veiligheid
van deelnemers en publiek in de Dorpsstraat geen
vuurwerk af te steken.
Tot slot nog dit.
Weet dat veel mensen zich storen aan veelvuldig
“oefenen”, soms zelfs al enkele dagen van tevoren, dat
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geeft onnodig herrie, is niet goed voor het milieu en
kost veel geld. Het niet opvolgen van de regels kan
leiden tot extra overlast, schade en ongelukken en kan
in het ergste geval de jarenlange traditie zelfs in
gevaar brengen. Indien iedereen zich ook dit jaar weer
aan bovengenoemde regels houdt, rekenen wij erop
dat deze traditie op Vlieland nog heel lang voort kan
duren.

geen vuurwerk in de Dorpsstraat op1
januari 2017 tussen 0.00 en 01.00 uur
Het brommer rijden in de Nieuwjaarsnacht is een
traditie die niet meer weg te denken valt op
Vlieland.Direct na de jaarwisseling verzamelen zich
ieder jaar zo rond de 50 Vlielanders die samen in een
lange stoet op hun brommer of motor over het eiland
rijden.
Hoewel dit door het verwijderen van de uitlaten altijd
weer gepaard gaat met veel herrie en het daarom soms
iets weg heeft van een georganiseerde chaos, worden
tussen bestuurders van de voertuigen, de gemeente en
de politie ieder jaar strikte afspraken gemaakt om deze
traditie in goede banen te kunnen leiden.
Zo mogen de deelnemers vooraf geen alcohol hebben
genuttigd, dienen ze achter een vooraf aangewezen
bestuurder te rijden en is het tegen de stoet inrijden ten
strengste verboden.
Door deze afspraken, die bijna zonder uitzondering elk
jaar door de bestuurders van de voertuigen weer prima
worden nageleefd, is het nog steeds mogelijk de traditie
van het brommer rijden op Vlieland in ere te houden.
Als het aan de deelnemers, gemeente en politie ligt
blijft dit voorlopig ook nog zo.
Een zorgenkindje tijdens het brommer rijden blijft echter
het afsteken van (het steeds zwaarder wordende)
vuurwerk. Zeker in de relatief smalle Dorpsstraat, met
de vele bomen en het talrijke publiek langs de kant,
blijft de kans op ongelukjes door het afsteken van
vuurwerk altijd aanwezig.
Die kans neemt echter aanzienlijk af als wij met zijn
allen besluiten om tijdens het brommer rijden in de
Dorpsstraat geen vuurwerk meer af te steken maar te
genieten van de langsrijdende stoet brommers en
motoren of met het vuurwerk uit te wijken naar een
andere plek, bijvoorbeeld het Havenplein.
Vuurwerk tussen 00.00 en 01.00 uur graag even
niet!
De gemeente zal net als vorig jaar geen verbod tot het
afsteken van vuurwerk instellen maar vraagt iedereen,
zowel eilanders als gasten, om op 1 januari, tussen
0.00 en 01.00 uur geen vuurwerk in de Dorpsstraat af
te steken. Zo kunnen we nog jaren verzekerd blijven
van het traditionele brommer rijden op ons eiland.
Laten we er met zijn allen een gezellige en vooral
veilige jaarwisseling van maken!!
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carbidschieten tijdens de
jaarwisseling

Ook op Vlieland wordt op 31 december, rond de
jaarwisseling met carbid geschoten. Het gebruik van
carbid is echter slechts onder bepaalde voorwaarden
toegestaan. Het college vindt veiligheid belangrijk en
we willen u dan ook wijzen op de onderstaande regels,
zoals opgenomen in artikel 2:73A van de APV Vlieland
2011, die gelden voor carbidschieten.
1. Het carbidschieten mag alleen plaatsvinden op 31
december vanaf 10.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur.
2. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op
(particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De
plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
 op een afstand van tenminste 100 meter van
woningen
 op een afstand van tenminste 300 meter van
gebouwen, bouwwerken of andere
voorzieningen waarbinnen dieren verblijven.
3. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient
minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld
mogen zich geen personen en/of openbare paden
of wegen bevinden.
4. De eigenaar van een stuk grond dient
toestemming te geven voor carbidschieten op zijn
terrein.
5. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs
alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor
mens en dier te beperken.
6. Het carbidschieten moet geschieden door of onder
toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder.
Hij/zij is binnen het schootsveld verantwoordelijk
voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het
publiek. Toezichthouders (o.a. politie) kunnen
aanwijzingen geven die terstond opgevolgd
moeten worden.
Het deksel van de melkbus(constructie) moet met
een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier
moeten de afmetingen van het schootsveld op zijn
afgestemd.
8. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van
melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een
maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking
van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen
calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels
met vergelijkbare eigenschappen.
Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden
zal door de politie een proces-verbaal opgemaakt
worden. Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen
de bebouwde kom.
aanbevelingen voor het veilig afsteken zijn:
Zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op

andere herkenbare wijze.
Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem

van de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder
snel uit.
Druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval

7.
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met een hamer op de bus in verband met
vervormingen van het deksel
Plaats de achterzijde van de bus tegen een
(geschoorde)balk.
Draag gehoorbescherming.

nieuwjaarsreceptie 2017
Gemeente Vlieland, Koninklijke Luchtmacht,
Staatsbosbeheer, Politie Vlieland en de VVV Vlieland
nodigen u uit:
op zondag 1 januari 2017
van 15.00 tot 17.00 uur in de Bolder
om met elkaar het glas te heffen op een gezond en
voorspoedig nieuwjaar.

De drankjes en hapjes worden wederom gesponsord
door genoemde instanties.

Op het programma staan:

nieuwjaarsspeech burgemeester T. Schokker

jaaroverzicht van O.Poenel en Trudy Vogel

prijsuitreiking opkleden

prijsuitreiking origineelste ‘nieuwjaarsduik(st)er’
Voor de kinderen is er vanaf 15.00 uur een
filmvoorstelling.
De zaal is geopend vanaf 14.45 uur.
Wij hopen u te mogen begroeten en wensen u prettige
feestdagen.

