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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• voor het maken van een terrasscherm op het
perceel Duinkersoord 98 te Vlieland (ingekomen 24
februari 2017)
• voor uitbreiding van het pand Duinkersoord 87b te
Vlieland (ingekomen 26 februari 2017)
• voor de oprichting van een appartementencomplex
op het perceel Willem de Vlaminghweg 17 te
Vlieland (ingekomen 2 maart 2017)

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• voor het plaatsen van een schuur op
het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland
(ingekomen 10januari2017)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon
(0562)452707

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 7 maart houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
Amnesty International heeft een collectevergunning
gekregen voor 6 tot en met 11 maart 2017.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 7maart wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin-) meubels. Geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval.
Als u grof huishoudelijk afval wilt aanbieden kunt u dit
van tevoren telefonisch opgeven via telnr (0562)
452700.

huishoudelijk chemisch afval
Woensdag 6 maart komt de_chemokar langs. U kunt uw
huishoudelijk chemisch afval in de rode milieubox
aanbieden aan de chemokar. Vloeibare en gevaarlijke
stoffen worden alleen meegenomen als ze in een
gesloten verpakking worden aangeboden. Vermeld
altijd op de verpakking wat erin zit.
Battenjen afkomstig uit huishoudens mogen tevens
worden afgegeven bij Supermarkt De Spar, Supermarkt
Coop, Visit Vlieland en Frisia.
T!- en spaar!ampen afkomstig uit huishoudens kunnen
worden aangeboden aan de chemokar of worden
afgegeven bij het gemeentelijk overslagperron.

4maart2017
Oude medicijnen kunnen bij de huisartsapotheek van
de dokterspraktijk worden afgegeven.
lnjectienaa!den dienen aangeleverd te worden in een
stevige verpakking (bijv. een afwasflacon) met de
vermelding ‘Injectienaalden’ en uw naam en adres. U
kunt ze ook inleveren bij de huisartsapotheek.
Grote partijen uit huishoudens (ti- en spaarlampen,
oliejerrycans of verfblikken) kunnen worden afgegeven
bij het gemeentelijk overslagperron.

besluiten lijst
gemeenteraadsvergadering
maandag 27 februari 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 27 februari 2017, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 30januari 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 30januari 2017 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Kaderbrief 2018-2021 Veiligheidsregio Fryslân:
Besluit:
•
kennis te nemen van de Kaderbrief 2018-2021
van de Veiligheidsregio Fryslân;
•
geen wensen en bedenkingen te uiten over
deze kaderbrief;
•
in te stemmen met de begrotingswijziging voor
2017 met betrekking tot extra inzet van de
GGD ten behoeve van vergunninghouders.
4. Krediet voor de sloop van de oude openbare school
de Zeester” en de aanleg van tijdelijke
parkeervakken:
Besluit:
•
een bedrag van €90.000 beschikbaar te stellen
voor de sloop van de oude school “de Zeester”,
te activeren en ten laste te brengen van de
grondkosten;
•
een bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen
en ten laste te brengen van wegenmiddelen
voor de aanleg van tijdelijke
parkeervoorzieningen.
5. Begrotingswijziging 2017 nr. 1:
Besluit: de eerste wijziging van de begroting
algemene dienst gemeente Vlieland 2017 vast te
stellen.
de voorzitter, C. Schokker Strampel
de griffier, T. Oosterhaven
-

verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der StatenGeneraal
op woensdag 15 maart 2017 in de
gemeente vlieland.
Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der staten-Generaal.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren
mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op
een stembiljet.
Stemmen met een stempas én
identiteitsbewijs
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om
te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem
niet uitbrengen Het is daarom van groot belang
dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt U!
uiterlijk dinsdag 14 maart2017, tot 12.00 uur een
vervangende stempas aanvragen bij de afdeNng
burgerzaken. Mocht u alsnog uw oude’ stempas
terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen;
dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook
een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent
verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het
stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn.
Waar kunt u stemmen
U kunt stemmen op het
gemeentehuis Dorpsstraat 127
te Vlieland, Het stemlokaal is
geopend van s ochtends 07.30 uur tot’s avonds
21.00 uur en toegankelijk voor mindervaliden.
Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat
voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de
gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen,
dan kunt u iemand anders een volmacht
verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw
stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw
stempas kunt u de naam invullen van degene
(gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De
gemachtigde kan iedereen zijn die in Vlieland
woont en cok een stempas heeft ontvangen. Van
belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan
twee machbgingen heeft aangenomen en de
vomachtstem gelijktijdig met de eigen stem
uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en
met de dag van de stemming zelf. De kiezer die
voor u gaat stemmen moet ook een kopie van
een geldig idenbteitsbewijs van u aan de
voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt
dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Vlieland woont maar wel een stempas heeft ontvangen
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren
kunt u afhalen of aanvragen bij het team Burgerzaken
van de gemeente Vlieland of downloaden van onze
website:www.vlieland.nl De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn
ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te
laten zien.
Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan
stemmen in een andere gemeente in
Nederland
Als u op de dag van de stemming in een andere
gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een
kiezerspas hebben. Zon kiezerspas kunt u verkrijgen
door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan.
Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas
en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in
een andere gemeente in Nederland. Het mondeling
aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk
dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur. U kunt ook
schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De
Nervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of
aanvragen bij burgerzaken of downloaden van onze
website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 10maart2017 docr de gemeente zijn ontvangen.
Uw stempas mcet u bijvoegen. U ontvangt daarna een
kiezerspas.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt
u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de
verkiezing. Telefonisch bereikbaar onder nummer
0562-452700. Het e-mailadres van de afdehng
burgerzaken is burgerzaken(vlieland,nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden
op de website van de gemeente: ww#.vlieland.ni.

Arno Brok geïnstalleerd als
commissaris van de Koning in
Fryslân
De heer Arno Brok is op 1 maart geïnstalleerd als
commissaris van de Koning in Fryslân. Dat vond plaats
in een bijzondere vergadering van Provinciale Staten in
aanwezigheid van honderden gasten.
Arno Brok (1968 te Leerdam) studeerde Bestuurskunde
aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden In de
periode 1994-1 998 was hij raadslid en fractievoorzitter
van de VVD in de Friese hoofdstad. Hierna werd hij
wethouder in Leeuwarden tot 2003. In de periode 20032010 was hij burgemeester van Sneek. Sinds 2010 was
de heer Brok burgemeester van Dordrecht.

informatieavond ECV
(energiecoöperatie vlieland)
Op deze avond zal de ECV, na een korte
introductie, uitleg geven over de ontwikkeling van
de zonneakker op Vlieland bij het CSK en hoede
leden van de ECV hierin deel kunnen nemen.
Deze avond is bedoeld voor leden van de ECV
en voor mensen die overwegen om lid te worden.
Datum. donderdag 9maart2017
Locatie: Flidunen
Inloop vanaf 19.30 uur
Presentatie start 20.00 uur
Einde circa 21.30 uur

te huur aangeboden
Namens WoonPriesland maken w bekend dat de
volgende huurvrnningen voor verhuur worden
aangeboden:

Belangrijkl
Bij het inschrijiformulier moet u een zogenaamde
1660-verklaring overleggen van 2015, zowel van
uzelf als van degene met wie u de woning zou
betrekken. Dit is een inkomensverklahng die u
kosteloos kunt aanvragen bij de Belastingdienst
via telefoonnummer (0800) 0543. Uw kinderen,
ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin niet
meegerekend. Het duurt 7 tot 10 werkdagen
voordat u uw 16-60 formulier van de
belastingdienst ontvangen heeft.

Nieuwestraat 45
netto huurprijs € 542,41
Type woning:
Indeling:
begane grond;

verdieping;

tussenleindwoning
woonkamer
keuken
toilet
berging
tuin
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer

21,4 m2
6.7 n2
7,2 m
130 rn2
12 m
9,5 m2
6,8 m2
2,1 m2

Willem de Vlaminghweg 30
netto huurprijs € 516,47
Type woning;

Indeling:
verdieping:

appartement (boven) voor
één- of tweepersoonshuishouden
woonkamer
slaapkamer 1
keuken
badkamer
berging

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, www.vlieland.nl

20.4 m2
15.3 m2
5,2 m2
2.7 m2
5,5 m

Uiterste reactiedatum
U kunt op bovenstaande woningen reageren tot
uiterlijk maandag 13 maart 2017. 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip
worden ingediend of onvolledig zijn worden
niet in behandeling genomen.

DNA-afname onbekende doden
Het Project Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP)
heeft als doel door middel van afname van DNA bij
onbekende doden en bij nabestaanden van vermisten,
deze onbekende doden hun naam terug 1e geven.
Het LBVP heeft een verzoek ingediend cm ook op de
begraafplaats van Vlieland DNA af te mogen nemen van
17 onbekende doden. Het gaat om stoffehjke resten die
uit zee zijn aangespoeld in de periode vanaf het begin
van de Tweede Wereldoorlog tot 1982. De betreffende
graven zijn gesitueerd op het gedeelte van de militaire
begraafplaats en op het drenkelingengedeelte tussen de
militaire begraafplaats en het dodenhuisje.
Hoewel het opgraven van onbekende doden een
ingrijpende gebeurtenis is, kan een identificatie van een
onbekende dode de nabestaanden eindelijk zekerheid
geven over de laatste rustplaats van de vermiste. Het
afnemen van DNA is hun laatste kans en hoop op
identificatie. Dat is dan ook de doorslaggevende reden
dat burgemeester C. Schokker—Strampe toestemming
heeft gegeven voor deze opgravingen.
Van 13 t/m 17 maart 2017 zullen deze werkzaamheden
op de begraafplaats gaan plaatsvinden. De onbekende
doden worden opgegraven, vervolgens wordt er DNA
afgenomen en zullen de stoffelijke resten dezelfde dag
in een grafkistje weer worden herbegraven op dezelfde
plek. Uiteraard gebeurt dit met alle respect en piëteit. De
werkzaamheden zullen aan het zicht van het publiek
worden onttrokken door middel van het plaatsen van
tenten en hekwerk bedekt met doeken om het
werkgebied heen. Om te voorkomen dat bezoekers
onbedo&d toch te dichtbij kunnen komen en om de
wei1zaamheden in alle rust te kunnen laten
plaatsvinden, is besloten de gehele begraafplaats
tijdens de werkzaamheden te sluiten voor publiek. Voor
een eventuele begrafenis zal uiteraard een uitzondering
worden gemaakt. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de begraafplaatsbeheerder de heer J. Smit, telefoon
0562452710.

staat u straks aan het roer op Vlieland?!
.&.

—

r
-ci

‘1

‘‘:

t
A

‘-——

ï—??

4---•s

3,

.4

,M

.

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buig je je 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 denkfl
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 sneltreinvaart klaar voor de Vlielander politiek
Tijdens twee avonden vergroot u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelke
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 20maart en 3
april, vanaf 19.30 tot ca. 22.00 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 IS maart bij Thomas Oosterhaven, raadsgriffier, via t oosterhavenEvEieland nI
of 0562-452740.

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 nfoSvlieland.nl, telefoon 0562 452700.
www. vlieland. n 1
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.nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkcEvlieland.nl; deadline aanlevering kop: donderdag 10.00 uur.

