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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor slopen, kappen en werk en/of werkzaamheden in
het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor slopen, kappen en werk en/of werkzaamheden
op het perceel Dorpsstraat 149 te Vlieland
(ingekomen 15 februari 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707

18 februari 2017

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende sociale huurwoning voor verhuur wordt
aangeboden:

Berkenlaan 8 (seniorenwoning 50+)

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 21 februari 2017 houdt burgemeester C.
Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur op
het gemeentehuis.

collecte
Stichting Jantje Beton heeft een collectevergunning
gekregen voor 12 tot en met 25 februari 2017.

raadsvergadering
maandag 27 februari 2017
Aanvang 19:30 uur

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 30
januari 2017
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
Besluiten
8. Kaderbrief 2018-2021 Veiligheidsregio Fryslân
9. Sloop OBS en aanleg tijdelijke parkeervakken
(wordt nagezonden)
10. Begrotingswijziging 2017 nr 1
11. 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).

Type woning: seniorenwoning/hoekwoning
Netto huurprijs: € 574,96
Indeling:
begane grond;
woonkamer
keuken
slaapkamer
badkamer
berging
eerste verdieping
zolder

ca:
2
18 m
2
8m
12,3 m2
2
4,4 m
2
7m
14,8 m2

Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning,
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende en tot de doelgroep van 50+ behoort,
kan zich voor deze woning inschrijven door middel van
een formulier dat verkrijgbaar is aan de balie van het
gemeentehuis. U kunt het formulier ook downloaden via
de website van de gemeente Vlieland, www.vlieland.nl
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.
Het duurt 7 tot 10 werkdagen voordat u uw IB-60
formulier van de belastingdienst ontvangen heeft.
Uiterste reactiedatum
U kunt op bovenstaande woning reageren tot uiterlijk
maandag 27 februari 2017, 9:00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend of onvolledig zijn worden niet in
behandeling genomen.

bericht vlielands kwartier
Vanwege afwezigheid van mevrouw A. Kort komt het
inloopspreekuur in de Uiterton van woensdag 22
februari te vervallen.
Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met
de Sociale Dienst: 0517-380200 van 9.00 uur tot
12.00 uur.

Informatieavond uitkomsten
klanttevredenheidsonderzoek
In 2015 hebben de gemeenten van vier
Waddeneilanden (Texel had al een eigen onderzoek)
het initiatief genomen om een online onderzoek te
ontwikkelen en daarmee informatie te verzamelen
over de klanttevredenheid van onze gasten en
andere informatie over het toerisme. De behoefte
aan dergelijke gegevens werd ook van belang geacht
door het Toeristisch Platform Vlieland. Aan het
onderzoek verleent rederij Doeksen haar
medewerking door alle reizigers een “Welkom Thuis”
mail te sturen met een verwijzing naar de enquête.
Op 1 september 2015 is dit online onderzoek van
start gegaan en na één jaar zijn eind 2016 de
bevindingen over Vlieland in een rapport
samengevat, terwijl het onderzoek gewoon doorloopt.
Ook Terschelling heeft een dergelijk rapport op laten
stellen. De eilanden Ameland en Schiermonnikoog
zijn nog bezig met de invoering van de enquête,
omdat ze te maken hebben met een andere rederij.
Op 23 februari komt de heer Jan Jaap Thijs van
onderzoeksbureau “Bureau voor Ruimte en Vrijetijd”
het rapport toelichten in de raadzaal van het
gemeentehuis, aanvang 20:00 uur.
Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte
uitgenodigd deze avond te bezoeken.

tuinafval
Dinsdag 21 februari wordt het tuinafval opgehaald. U
hoeft het niet meer aan te melden; de ophaaldienst
rijdt een vaste route binnen de bebouwde kom. Als u
tuinafval wilt aanbieden, dient u dit voor 08.00 uur in
de berm te zetten. Woont u buiten de bebouwde kom
en wilt u tuinafval aanbieden, dan dient u dit door te
geven aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562452700 of via e-mail burgerzaken@vlieland.nl. U
kunt uw tuinafval tot 100 kg per maand ook gratis
brengen naar het gemeentelijk overslagperron.

______________________________________________________________________________________________________________________

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 info@vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk@vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

