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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor kappen
• Voor het kappen van bomen bij de percelen
Lutinelaan 23, Midscheeps Gen Gangboord 4 te
Vlieland (ingekomen 19januari2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon (0562)
452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor verbouw van het pand Duinkersoord 45 te
Vlieland (verzonden 20 januari 2017).
• Voor het verplaatsen van een loods van het perceel
Fortweg 10 naar het perceel Fortweg 4 te Vlieland
(verzonden 26januari2016).
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
• Voor herstelwerk van het bunkercomplex Stelling
12H gelegen in het duingebied aan de
Noordzeekant ter hoogte van de Ankerplaats
(verzonden januari 24januari2017).
voor kappen
• Voor het kappen van bomen bij de percelen
Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te
Vlieland (verzonden 20januari2017).

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 31januari 2017 houdt burgemeester
T. Schokker spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

collecte
De Hersenstichting Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 30januari
tot en met zaterdag 4 februari 2017.

28januari 2017

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteit van:
•
de heer Lakeman ten behoeve van de
Terschellinger Bank in de werkhaven op zaterdag
11 februari 2017 vanaf 20.00 tot 24.00 uur en
zondag 12 februari 2017 van 00.00 uur tot 01.00
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).

agenda raadsvergadering
maandag 30januari 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 wadden
samenwerking, overige samenwerkings
verbanden, De Juffer 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.00sterhaven@vlieland.nl).

vergunning voor de uitoefening van
een slijterbedrijf

spreekuur dierenarts

Bij besluit van 7 februari 2017 is een vergunning voor
de uitoefening van het slijtersbedrijf verleend aan
Slijterij de Branding gevestigd in de inrichting in het
perceel Dorpsstraat 58, 8899 AJ te Vlieland.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf
maandag 30 januari 2017 tot maandag 13 maart
2017 ter inzage. De belanghebbende die tegen dit
besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken nadat dit besluit is bekendgemaakt. bij het
college van burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift indienen.

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 28
januari in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152
te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult
kunt u bellen met (06) 23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon (0562) 451307.

Mocht een belanghebbende de beslissing op een
eventueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan
kan deze nâ het indienen van een bezwaarschrift
aan de Voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 1702, 8901
CA Leeuwarden een voorlopige voorziening vragen.
Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd.
-

-

melding bodemsanering
De volgende melding om de bodem te saneren is
volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS)
ontvangen:
•
12januari2017 nabij kruising Middenweg
Soereglop, 8899 CA Vlieland, gemeente
Vlieland.
Wanneer de melding klopt met de eisen van het
BUS, dan mag de saneerder vijf weken na de
ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende
en bent u het niet eens met de melding?
Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.
Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan
contact op met de FUMO, e-mail
bodemfumo.nl of tel. 0566-750300. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grouw.

huurwoningen WoonFriesland
Namens WoonFdesland zijn de woningen
Gangboord 5 en De Drift 1 in december voor
herverhuur aangeboden. Op deze woningen is door
22 woningzoekenden gereageerd, waarvan 19
economisch gebonden zijn aan Vlieland.
Voor de woning De Drift 1 is voorgedragen de
kandidaat met het hoogste aantal punten, te weten
263, met inschrijfnummer 120g.02, ingeschreven als
doorstromer sinds september 2012.
Voor de woning Gangboord 5 is voorgedragen de
kandidaat met het op één na hoogste aantal punten,
te weten 234, met inschrijfnummer 1202.02
ingeschreven als woningzoekende sinds februari
2012.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infocvlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9,00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222,
Storingsnummer hij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

