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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het veranderen van de huidige zonwering en
kleurstelling van het pand Dorpsstraat 58 te Vlieland
(ingekomen 2 januari 2017).
voor bouwen
 Voor het maken van een balkon op het perceel
Havenweg 16-4 en het maken van een Frans
balkon op het perceel Havenweg 16-5 te Vlieland
(ingekomen 4 januari 2017).
 Voor verbouw van het pand Havenweg 16A te
Vlieland (ingekomen 4 januari 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 10 januari 2017 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

openstelling mogelijkheid strandpaviljoen Fortweg
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland wil meewerken aaneen
wijzigingsplan voor een seizoensgebonden demontabel
strandpaviljoen op het strand aan de oostzijde van de
overgang bij de Fortweg.
De gemeente Vlieland biedt deze mogelijkheid middels
een open inschrijving te huur aan en is hiervoor op
zoek naar ondernemers die een realistisch, doelmatig
en creatief ontwerp van hoog kwaliteitsniveau kunnen
aanbieden, welke een positieve bijdrage levert aan de
reeds aanwezige recreatieve voorzieningen op
Vlieland.
Mocht u geïnteresseerd zijn om een principeplan voor
de bouw en exploitatie van dit nieuwe strandpaviljoen in
te dienen, dan kunt u een informatiepakket aanvragen
waarin alle randvoorwaarden en nadere vereisten voor
inschrijving zijn opgenomen, bij:
Gemeente Vlieland afdeling Ruimtelijke
Ordening/Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 10,
8899ZN Vlieland of per email: bwt@vlieland.nl
Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld
om plannen die aan het programma van eisen voldoen
in te dienen vóór 17 februari 2017.
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melding 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 melding van de bouw van een koelcel, een
vriescel en een kantine.
Locatie: Fortweg 7, 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.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, email info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grouw.

aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2017
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 59,61 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2017.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:

De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;

De student volgt geen onderwijs op Vlieland;

In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;

De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier
op www.vlieland.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u
hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst
Uitvoering Onderwijs in, waarop staat of en over welke
periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons
via telefoonnummer (0519) 555 555 of
info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2017 vragen wij u naar het bericht van
studiefinanciering 2017 nr. 1 van de Dienst Uitvoering
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Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel
2017 recht op het studentenreisproduct bestaat of over
een kortere periode. Voor de beoordeling van uw
aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht
aanlevert. Het bericht kunt u digitaal via ‘mijn Duo’
downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen,
dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO
mee te sturen.

subsidiemogelijkheden woning
Isoleren van woningen is een zeer interessante vorm
van energiebesparing. De ISV–subsidie, die de
afgelopen jaren gebruikt kon worden, is verlopen, maar
landelijk zijn er ook mogelijkheden om subsidie te
verkrijgen voor de isolatie van spouw, dak, vloer en
glas.
Het Duurzaam Bouwloket biedt woningbezitters, uit
aangesloten gemeenten, aan gebruik te maken van
10% offfertekorting op de isolatiemaatregelen; dak-,
vloer-, bodem,- gevel,-, spouwmuurisolatie en het
vervangen van glas. De actie loopt nog tot 28 februari
2017. Meer informatie vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken
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