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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

vergunning schelpenwinning
waddenzee

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft!
ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te
beschikken op vier aanvragen om een vergunning op
grond van de Ontgrondingswet. Op 12 juli 2016 is een
aanvraag voor een besluit, op grond van de
Ontgrondingswet, ontvangen van Zand &
Schelpenwinning Waddenzee BV. te Harlingen. De
aanvraag betreft het winnen van 66.000 m3 schelpen
per jaar in de Waddenzee en de Noordzeekustzone.
Voor diezelfde activiteit zijn tevens op 12juli2016 drie
andere aanvragen binnengekomen. Het betreft hier
aanvragen voor het winnen van 33.000 m3 schelpen
per jaar in de Waddenzee en de Noordzeekustzone
voor Visserijbedrijf De Rousant BV., Testamare
Holding BV. en Spaansen Groep BV. Het
ontwerpbesluit heeft van 9december2016 tot en met
20januari2017 voor het brengen van zienswijzen ter
inzage gelegen. Naar aanleiding van de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit is een
zienswijze ingebracht. Het besluit is gewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.
terinzagelegging
Het besluit alsmede de ter zake zijnde stukken liggen
vanaf heden tot en met 5april2017 tijdens kantooruren
ter inzag op de volgende adressen: Rijkswaterstaat
Noord-Nederland en op de gemeentehuizen van de
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Harlingen.
Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog
beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan binnen de
bovengenoemde termijn beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019. 2500 AE Den Haag, worden ingesteld door
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerp en belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste het volgende te bevatten: a. de naam en het
adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een
omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek is
gericht, in ieder geval de vermelding van het
bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven en
zo mogelijk datum en kenmerk van de beschikking, d.
de gronden van het beroep. Indienen van het beroep
kan ook via de site
htt /loket.rechtsoraa r. r.bestuursrecht. Indien het
beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling
voor een goede behandeling van het beroep
noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor
een vertaling.
inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren
contact worden opgenomen met de heer H.M. Jongsma
van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling
Vergunningverlening (tel: 06-1 5399502).

ingekomen:

voor bouwen en milieu
Voor vervanging van het defosfateringsstation en
het plaatsen van een lavafilter op het perceel
Havenweg 17A te Vlieland (ingekomen 19 februari
2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor verbouw van het pand Havenweg 16A te
Vlieland (verzonden 20 februari 2017)
voor afwijking van het bestemmingsplan
•
Voor afwking van het bestemmingsplan voor het
pand Duinkersoord 33 te Vlieland (verzonden 23
februari 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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 28januari houdt burgemeester T. Schokker
spreekuur van 1 5.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

kunst in de openbare ruimte
De bronzen geit in de Dorpsstraat, het standbe&d van
Willem de Vlamingh op de dijk, het zijn voorbeelden
van kunst in de openbare ruimte op Vlieland. Museum
Tromp’s Huys doet, op verzoek van de gemeente, een
inventarisatie naar alle kunst die openbaar toegankelijk
is. Kunst die in de buitenlucht staat dus, of in een
ruimte die voor iedereen altd en gratis toegankelijk is.
Naast bovengenoemde beelden, zijn ook opgenomen:
de zeearend op de dijk, de glazen panelen met strofen
van Slauerhoff, het beeld met de scheepsvormen bij de
terminal, de juffer voor het gemeentehuis, de plaquette
van Slauerhoff op de gevel van Dorpsstraat 27 en het
monument voor de ramp in 1666 in de tuin van het
museum.
Wie mist nog een kunstwerk in dit rijtje? Graag een
reactie naar elsje@trompshuys.nl of 451600.

staat u straks aan het roer op
Vlieland?!

Steeds meer taken komen op het bordje van de
gemeente De ene dag buig je ie als raadslid over
de plannen voor de nieuwe Uiterton, de andere dag
ben je bezig met duurzaamheid, het Oosterseveld of
de samenwerking met de andere Waddeneilanden.

Maar
Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid
over en wat mag een gemeente zelf
beslissen?”
Gemeenteraad, burgemeester,
wethouders, ambtenaren, wie doet nu
eigenlijk wat?”
En:
“Ik wil actief worden in de Vlielandse
politiek, hoe pak ik dat eigenlijk goed
aan?”
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel
eenvoudiger en leuker dan u denkt!
Daarom organiseert de gemeenteraad een cursus
voor inwoners die zich (misschien) met de
Vlielandse politiek willen gaan bezighouden.
Vrijblijvend kennismaken. maar misschien wel
meer... over een jaar zijn er immers al weer
gemeenteraadsverkiezingen.
In sneltreinvaaft klaar voor de Vlielander politiek
Tijdens twee avonden vergroot u uw kennis over de
politiek in het algemeen, leert u meer over de
gemeentelijke politiek en kunt u in gesprek met de
huidige raadsleden Hoe ervaren zij het raadswerk?
De cursus wordt gegeven door de organisatie
ProDemos en vindt plaats op de maandagavonden
20 maart en 3april, vanaf 1930 tot ca. 2200 uur.
Doet u mee?
De deelname aan de cursus is voor Vlielanders
gratis.
We zoeken cursisten die wellicht de ambitie hebben
om actief te worden in de lokale politiek. Maar of u
die stap aan het eind van de cursus ook
daadwerkelijk zet is uiteraard geheel aan u.
U kunt zich aanmelden tot woensdag 15 maart bij
înomas Oosterhaven, raadsgriffler, va
of 0562-452740.
-.

raadsvergadering
maandag 27 februari 2017
Aanvang 19:30 uur
Agenda
1. Opening en vaststel!en agenda
2. a’ Besluitenlist raadsvergade’ing 30januari
2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vraGen per 30
januari 2017
Informeren
3. Mededehngen / stand van zaken wadden
samenwerking. overige samenwerkings
verbanden, 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 085 en aanleg tijdelijke parkeervakken
(wordt nagezonden)
10. Begrozingswijziging 2017 nr 1
11. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
wvvw 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 oosterhaveniavheiand.nI).

raadsvergadering
maandag 6 maart 2017
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vasts:eIen agenda
2. Voorstel tot besloten raadsvergadering over
agendapunt 3
Besloten deel1
3. Dpstarten procedure kroonbencemde
burgemeester
4. Sluiting
‘De gemeenteraad vergadert natuurlijk altijd
openbaar. tenzij er echter zwaaftvegende
redenen zijn om bes:oten te vergaderen. In de
Gemeentewet is bepaald op grond van welke
redenen de raad mag besluiten tot een besloten
vergadering De vice-voorzitter van de raad stet nu
voor op grond daarvan achter gesloten deuren ze
vergaderen over agendapunt 3. Als de
gemeenteraad met dat voorstel instemt, wordt
agendapunt 3 dus achter gesloten deuren (zonder
publiek en pers) behandeld.

te huur aangeboden

openbare ruil- en verkoopbeurs

Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoning voor verhuur worden
aangeboden:

De Cultuur Historische Vereniging ‘Eylandt Flielandt’
houdt dit keer haar jaarlkse Algemene
ledenvergadering op zaterdagmiddag 29april2017,
waarschijnlijk in de Nicolaaskerk te Vlieland. De
afgelopen jaren was er eigenlijk altijd na het officiële
gedeelte een lezing dit jaar hebben wij in
navolging van een idee van een actief buitenlid van
de CHV gekozen voor iets anders Het lijkt de
CHV leuk dit jaar de jaarvergadering te combineren
met een openbare ruil- en verkoopbeurs. Een ieder
die allerhande zaken met betrekking tot Vlieland
verzamelt, krijgt na het officiële gedeelte van de
jaarvergadering gelegenheid hun verzameling te
tonen en misschien wel tot ruil en uitwisseling van
informatie te komen. Witt u uw verzameling ten toon
stellen en in contact komen met mede-verzamelaars
en andere geïnteresseerden? Meld u dan aan bij de
CHV. radact’ecb j-;ji,e:an1 t. Wij ontvangen uw
aanmelding graag uiterlijk vrjdaglO maafl 2017,
zodat wij hiervan melding kunnen maken in de
komende uitgave van ‘Tien Eeuwen Eylandt
Flielandt’.
—

—

Nieuwestraat 24
Type woning
Bouwjaar
Energielabef:
Indeling:
begane grond:

tussen/eindwoning
1952
S

woonkamer
keuken
toilet
berging
tuin

19 m2
6.7 m2
7.2 m2
13Dm2

eerste verdieping.
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer
netto huurprijs € 60390

9,5m2
7.4 m
5 m
3 m2

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. w,jw.vlieland.nl
Belangrijk!
Bij het inschrijiformuher moet u een zcgenaamde
1B60-verklaring overleggen van 2015, zowel van
uzelf als van degene met wie u de wonng zou
betrekken. Dit is een inkomensverklaring die u
kosteoos kunt aanvragen bil de 8elastingdenst via
telefoonnummer (0800) 0543. Uw kir.deren. oo: as
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 6 maart 2017, 9:00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip
worden ingediend of onvolledig zijn worden niet
in behandeling genomen.

helikopters trainen bij duisternis
Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als
bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de
Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan
tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle
helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te
hebben. Voor de periode tussen april en oktober is
toestemming verleend om in een aantal weken
militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden
bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. Zo kunnen
helikopterbemanningen blijven voldoen aan het
vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor
inzet waar dan ook ter wereld.
Personeel van het Defensie Helikopter Commando.
locatie vliegbasis Gilze-Rijen oefent onder andere
het vliegen bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur in
week 14. 17, 18.23.27 en 32. De
helikopterbemar.ningen vliegen vanaf Viiegbasis
Gilze-Rijen en Vliegbasis Deelen naar de
verschillende miktaire oefenterreinen in Nedeeand

informatie ontheffing en klachten
De verleende ontheffing en neer informatie over
vliegbewegincen zijn te vinden op internet
luchtmacht.nl/vLeabewegingen. kijk bij
docurnenten’/ downtoads, of NOS teleteks: pagina
766 De beschikking wordt gepubliceerd in de
Staatscourant, zie MLNDI9)2017 op
https /lzoek,officielebekendmakingen nl/zoeken/staa
tscourant. Bezwaar tegen het verlenen van deze
ontheffing kan binnen zes weken worden ingediend,
zie de ontheffing voor meer informatie, Klachten
kunnen worden ingediend via
luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en
eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis
telefoonnummer 0800—0226033 bereikbaar.

idenk, spreek en doe mee!
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Bijeenkomst om samen de volgende stappen te
zetten richting een duurzame energie toekomst van
Vlieland. Gaat Vlieland gezamenlijk de ambitie om
duurzaam energie neutraal te worden in 2020
waarmaken? Denk, spreek en doe meel
De avond is bedoeld voor alle inwoners en huisjeseigenaren van Vlieland.

afvalinzameling informatieavond
maandag 13 maart2017
Verschillende redenen nopen op korte termijn tot
investeringen of aanpassingen in de logistiek van de
inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Er is
een aantal maatregelen mogelijk, die meer of minder
gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. De raad
van de gemeente Vlieland heeft besloten meningen
en suggesties van de burgers mee te laten wegen
voor z een definitief besluit neemt.
De informatieavond vindt plaats op maandag 13
maart 2017 in de Jufter; aanvang 19.30 uur; u bent
van harte uitgenodigd.

Agenda
19.30 uur Inloop, koffie/thee
19.45 uur Welkom door Rients Hoekstra wethouder
19.50 uur Inleiding Jaap Jepma voorzitter van de
avond
Presentatie John Vernoo- directeur van
OMRIN
Toepassing, kansen en consequenties van
de verschillende opties Henno
Nieuwenhuis ambtenaar
20.30 uur Koffie/thee
Informatie en vraagstelling per onderwerp
‘in hoeken’
21.15 uur Terugkoppeling en vervolg aan de hand
van een panel
21.30 uur Afsluiting
-

-

Ter informatie:
Om u van te voren enigszins op de hoogte te
brengen waarover besluiten genomen kunnen
worden en waarover u suggesties kunt geven het
volgende:
De avond zal toegespitst worden op vier
onderwerpen te weten:
1. ondergrondse afvalinzameling
2. gescheiden inzamelen van gif
3. afrekenen naar gebruik
4. suggesties om het sch&dingspercentage
van papier, glas, metaal en textiel te
verhogen
Toelichting
1. Ondergrondse afval inzameling loac)
Op Vlieland hebben we weinig ervaring met
ondergrondse containers (oac’s). Alleen het
inzamelen van glas gebeurt ondergronds en bij
Vlierijck. hotel Seeduyn, Landal Vlieduyn en de
jachthaven wordt restafval ondergronds ingezameld.
Ondergronds inzamelen heeft voor- en nadelen net
als bovengronds inzamelen overigens.
2. GFT
Een groot deel van uw dagelijkse huisvuil bestaat uit
groente-, fruit- en tuinafval (gif). Op de juiste manier
gerecycled. kan gif-afval worden omgezet in
compost: de perfecte bodemverbeteraar. Zonde dus
om uw gif-afval bij het restafval te gooien. OMRIN
maakt tegenwoordig biogas van het restafval.
3. Afrekenen naar gebruik
De hoeveelheid afval die aangeboden wordt per
huishouden registreren. Hoe meer afval een burger
aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.
Biedt je minder aan bijvoorbeeld door het afval te
scheiden (papier, glas etc.) dan is de rekening lager.
Hoe verhogen we het scheidingspercentage van
papier, glas, metaal en textiel:
Als we al ons afval scheiden kan maar liefst driekwart
hiervan worden hergebruikt of gerecycled. Papier.
kleine elektrische apparaten, glas. metaal, of
batterijen, kleine huishoudelijke apparaten,
medicijnen en textiel het levert geld op als dat van te
voren wordt gescheiden. Hoe motiveren we burgers
om daadwerkelk het glas naar de glasbak te
brengen en papier aan te bieden aan de
ophaaldienst.
4.

-

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10. 8899 ZN Vlieland. e-mail infcviieand.nl. telefoon 0562 452700.
www.vlieland.n
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 06-15249717/0562452713
SoZaWe: www,sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-02260 33
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkcvlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10,00 uur.

