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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden
• voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen op het
perceel Vuurboetsduin 7 te Vlieland (ingekomen 3
maart 2017).
voor bouwen
• voor het plaatsen van drie tijdelijke bouwwerken op
het Oosterse veld te Vlieland (ingekomen 7 maart
2017).
voor afwijking van het bestemmingsplan
• voor afwijking van het bestemmingsplan voor de
kaasbunker op het Vuurboetsduin te Vlieland
(ingekomen 8maart2017).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• voor de bouw van woon- en werkruimten op het
perceel Dorpsstraat 149 te Vlieland (ingekomen 8
maart 2017)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
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
(verzonden 9maart2017).
voor werk en/of werkzaamheden
•
voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen op
het perceel Vuurboetsduin 7 te Vlieland
(verzonden 9maart2017).

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 14 maart 2017 houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00 —16.00 uur op het
gemeentehuis.

collecte
Het Reumafonds heeft een collectevergunning
gekregen voor 13 tot en met 18 maart 2017.

II maart 2017

spreekuur dierenarts
Dierenarts IK. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 18
maart 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.
Medicnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

inspraakavond afvalinzameling
maandag 13 maart 2017
Verschillende redenen nopen op korte termijn tot
investeringen of aanpassingen in de logistiek van de
inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsaNal. 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 iedereen mee te laten wegen voor zij
een definitief besluit neemt.
De inspraakavond vindt plaats op maandag 13 maart
2017 in de Jufter; aanvang 19.30 uur; u bent van
harte uitgenodigd. Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u
wel uw mening doorgeven, mail dan naar
i.weedavlietand.nl en we sturen u het formulier, dat u
ingevuld kunt retourneren. Op de website van de
gemeente Vlieland www.vlieland.nl vindt u uitgebreider
informatie over de avond.

DNA-afname onbekende doden
Het Project Landelijk Bureau Vermiste Personen
(LBVP) heeft als doel, door middel van afname van
DNA bij onbekende doden en van nabestaanden van
vermisten, hun naam terug te geven. Het LBVP heeft
een verzoek ingediend om ook op de begraafplaats van
Vlieland DNA af te mogen nemen van 17 onbekende
doden. Het gaat om stoffelijke 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.
Van 13 Um 17 maart 2017 zullen deze werkzaamheden
op de begraafplaats plaatsvinden. De stoffelijke resten
worden opgegraven, vervolgens wordt er DNA
afgenomen en hierna zullen de stoffelijke resten in een
grafkistje weer worden herbegraven op dezelfde plek.
Uiteraard gebeurt dit met het alle respect en piëteit. De
werkzaamheden zullen aan het zicht van het publiek
worden onttrokken. Om te voorkomen dat bezoekers
onbedoeld toch te dichtbij kunnen komen en om de
werkzaamheden 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 (0562)452710.

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 StatenGeneraal.
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
identiteits bewi is
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 ii, uiterlijk dinsdag 14 maart 2017. tot
12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de afdeling 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 1 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 ook een stempas
heeft ontvangen. Van belang is wel dat de
gemachtigde niet meer dan twee
machtigingen heeft aangenomen en de
volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem
uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tDt
en met de dag van de stemming zelf. De

kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een
kopie van een geldig identiteitsbewijs 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 10maart2017 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 hiervoor benodigde
formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij
burgerzaken of downloaden van onze website. De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn
ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U
ontvangt daama 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 afdeling burgerzaken is
burgerzakenvlieland.nl. Informatie over de
verkiezing kunt u ook vinden op de website
van de gemeente: w.vIieland.nl.

verslag van de duurzame
publieksavond 1 maart 2017
Het verslag van de duurzame avond is huis aan huis
verspreid. Mocht u geen verslag hebben ontvangen
en wilt u alsnog graag op de hoogte zijn, dan kunt u
het verslag terugvinden op de website van de
gemeente Vlieland www.vlieland.nl of even een
mailtje sturen naar i.weedaCâ’vlieland.nl Wij sturen u
het verslag alsnog.

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 infovIieIand.nI, 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: 06-15249717/0562-452713
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(avlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

