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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor het verplaatsen van een loods van het perceel
Fortweg 10 naar het perceel Fortweg 4 te Vlieland
(ingekomen 17 januari 2017).
 Voor de verbouw van het pand Havenweg 24 te
Vlieland (ingekomen 18 januari 2017).
voor afwijking van het bestemmingsplan
 Voor afwijking van het bestemmingsplan voor het
pand Duinkersoord 33 te Vlieland (ingekomen 12
januari 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het veranderen van de huidige zonwering en
kleurstelling van het pand Dorpsstraat 58 te Vlieland
(verzonden 17 januari 2017).
 Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 138 te
Vlieland (verzonden 17 januari 2017).

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.

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 het oprichten van een
installatiebedrijf.
Locatie: Fortweg 5c, 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.
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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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 24 januari houdt wethouder H. Visser
spreekuur van 15.00 –16.00 uur in het gemeentehuis.

snoeiwerkzaamheden
Op maandag 23 januari begint de buitendienst van de
gemeente met snoeiwerkzaamheden.
Onze medewerkers rijden met een hoogwerker door
het dorp. De werkzaamheden kunnen af en toe wat
overlast geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Agenda raadsvergadering
maandag 30 januari 2017
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 19dec16
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per
19dec16
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Wegdek pad van Twintig
9. Gemeentelijk rioleringsplan
Besluiten
10. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit 2016
11. Kredietaanvraag voorzieningen en infrastructuur
strandpaviljoen Fortweg
12. Beeldkwaliteitsplan strandpaviljoen Fortweg
13. Herziene begroting 2017 van de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland
14. Procesaanpak Oosterseveld
15. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
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).
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eilandschilder gezocht
Het is belangrijk dat er kunst van het eiland wordt
gemaakt, voor het eiland en door het eiland, omdat
daarmee de schoonheid van het eiland wordt
onderstreept. Een eretitel en een kleine subsidie
kunnen hierbij zeer stimulerend werken.
Nieuwe kunst van het eiland en gemaakt door eilanders
kan tot unieke exposities leiden en zo extra bezoekers
trekken. Bovendien is het een manier om Vlieland ‘op
de kaart te zetten’. Exposities kunnen op termijn ook
elders, buiten het eiland, worden getoond.
Drie jaar geleden is voor het eerst een eilanddichter
benoemd: Gerda Posthumus. Zij ontving een
bescheiden stimuleringssubsidie. Zij was voor drie jaar
aangewezen en vorig jaar liep de periode af. De
gedichten, die ze als eilanddichter had gemaakt, zijn
gebundeld en uitgegeven. Zolang zij op Vlieland
woonachtig is, mag zij de titel eilanddichter houden.
De gemeente wil nu opnieuw een eilandkunstenaar
laten aanwijzen. Ook deze krijgt een
stimuleringssubsidie van 500 euro per jaar. De
aanwijzing geldt weer voor drie jaar en daarna wordt
weer een nieuwe kunstenaar aangewezen.
Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Museum
Tromp’s Huys de aanwijzing van de volgende
eilandkunstenaar op zich genomen. Deze keer wordt
een ‘eilandschilder’ gezocht. De kunstenaar die wordt
aangewezen mag de titel ‘eilandschilder’ gaan voeren
en deze na afloop zolang hij of zij op Vlieland woont
behouden. Mocht de eilandschilder al binnen de termijn
van 3 jaar niet meer op Vlieland wonen, dan vervallen
de titel en de bijbehorende beloning.
Voorwaarde om mee te kunnen dingen naar de titel:
- De kunstenaar woont op het eiland,
- De kunstenaar levert minimaal 4 werken per jaar
- De werken hebben betrekking op Vlieland
De kunstenaar krijgt na afloop van de periode een
verkooptentoonstelling aangeboden in Museum
Tromp’s Huys en er wordt een klein boekje uitgegeven
als expositiegids. De kosten van het boekje worden
gedragen door de gemeente en bedragen ten hoogste
€ 1500 euro. Commissie op de werken bedraagt 25%.
De niet verkochte werken blijven eigendom van de
kunstenaar, maar de gemeente heeft het recht om na 3
jaar een van de werken te behouden.
Belangstellenden kunnen t/m 20 februari 2017 twee
foto’s van recent werk en een motivatiebrief sturen aan
de voorzitter van Stichting Museum Tromp’s Huys
(Annie Beiboer, Dorpsstraat 157, 8899AG Vlieland) of
via email (annie@trompshuys.nl). De procedure is
vertrouwelijk.
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Het bestuur van Stichting Museum Tromp’s Huys zal uit
de inzendingen een selectie maken en middels een
atelierbezoek het werk van die geselecteerde
kunstenaars bekijken. Bijgestaan door een
professioneel kunstenaar van buiten het eiland, zal het
bestuur een uiteindelijke keuze maken. Die keuze zal
na afloop van de procedure worden gemotiveerd. De
eilandschilder zal in de gemeenteraadsvergadering van
27 maart 2017 voor 3 jaar worden benoemd.

bingo
Maandag 6 februari 2017 wordt er weer een
bingoavond georganiseerd. De opbrengst is voor de
schoolreiskas van De Jutter. De locatie is Badhotel
Bruin, de aanvang 20.00 uur. De prijzen worden
gesponsord door de Vlielandse middenstand en
dienstverlening.

vacatures VVV
Wegens vertrek van één van onze
medewerksters zoekt de VVV Vlieland,
indien mogelijk m.i.v. 1 februari 2017
een
MEDEWERKER/-STER MARKETING
& COMMUNICATIE
die, samen met het huidige team, in een dienst-verband
van minimaal 24 uur per week wil werken. Het betreft
een parttime dienstverband voor bepaalde tijd van zes
maanden met de mogelijkheid tot verlenging.
Eveneens zoekt de VVV Vlieland, indien mogelijk m.i.v.
1 februari 2017 een
MEDEWERKER/-STER
die, samen met het huidige team, in een dienst-verband
van minimaal 18 uur per week wil werken. Uren zijn
flexibel inzetbaar door het jaar, in de vakantieperiode
zal het aantal uren per week hoger zijn dan in het
laagseizoen. Het betreft een parttime dienstverband
voor bepaalde tijd van zes maanden; met de
mogelijkheid tot verlenging.
Meer informatie over beide functies kunt u vinden op de
website van de VVV, www.vlieland.net.
Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen richten aan:
VVV Vlieland
Havenweg 10
8899 BB Vlieland
of amy@vlieland.net
onder vermelding van 'sollicitatie'
Verdere inlichtingen bij Amy van der Galiën, tel.nr.
0562-451111 alle werkdagen
van 09:00 -13:00 uur en 14:00 - 17:00 uur.

