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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads-en dorpsgezicht
S
Voor (legalisatie van) het plaatsen van drie
dakramen aan de westzijde van het pand
Dorpsstraat 29 te Vlieland (ingekomen 14 maart
2017).
• Voor het verbreden van de voordeur van het pand
Dorpsstraat48 te Vlieland (ingekomen 14maart
2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht. telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van De Bolder op Kampeerterrein
Stortemelk, Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 15
maart 2017).
• Voor uitbreiding van het pand Duinkersoord 87b te
Vlieland (verzonden IS maart 2017).
• Voor het maken van een terrasscherm op het
perceel Duinkersoord 98 te Vlieland (verzonden 15
maart 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, omschrving 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 21 maart 2017 houdt burgemeester
C. Schokker-Strampel spreekuur van 1500 —15.00 uur
in het gemeentehuis.

karren en aanhangers
Op diverse openbare parkeerplaatsen, zowel in het
dorp als op het bedrijventerrein, staan karren en
aanhangers geparkeerd. Deze karren en aanhangers
mogen hier niet staan. U wordt dan ook verzocht om
deze karren en aanhangers weg te halen.
Mochten vôôr 1 april2017 deze karren en aanhangers
niet weg zijn, dan gaat de gemeente handhaven.
Kosten voor het weghalen worden aan de eigenaren
doorbelast.
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agenda raadsvergadering maandag 27
maart 2017
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitentijst raadsvergadering 27 februari 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
februari 2017
Informeren
3. Mededelingen t 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. Verhoging structurele exploitatiesubsidie Flidunen
9. 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).

gemeentewerf beperkt toegankelijk

Op donderdag en vrijdag 23 en 24 maart is een groot
deel van de buitendienstmedewerkers niet aanwezig.
Ze zijn dan op bezoek bij hun collega’s op
Schiermonnikoog.
Op donderdag 23 maart wordt het huishoudelijk afval
normaal ingezameld en vrïjdag 24 maart is de
milieustraat normaal open. Voor overige zaken kunt u
niet terecht op de gemeentewerf.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. 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.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

gevraagd: tijdelijke medewerker
groenvoorziening mlv
36 uur per week
De gemeen:e V;ie:and is op zoek naar een t,de’jke
medewerker goenvocrzier.irg voor een peode van v
maanden van mei tot oktober

De perfecte baan voor in de zomer!
Algemene informatie
Werken bi de gemeente VI eiand is ee v:za
arwisseende utdagina B de cemeere Vlelard
werken 31 personen verdeeld over de afdelingen
Beieid Uitvoering en Ondersteuning en de Buitend ons’
De buitendienst telt 8 medewerkers die zch 0 a bezig
houden met groenvooiening reinigingen wegen en
rioleringen en waterstaatkundige werken
Binnen de buitendienst is er een tijdelijke vacatLire v•Dnr
een medewerker groenvoorziening
F u nctieoms oh rij ving
Als medewerker groenvooiening zorg je voor het
bijhouden van de groenwerkzaamheden en het
voorkomen van achterstallig onderhoud Je verricht a’le
voorkomende werkzaamheden op het gebied van
aanleg en onderhoud binnen het openbaar groen In het
bijzonder maaien onkruid wioden, snoeien bladblazen
sohoftelen dc De nadruk zal liggen op he: maaien
nden nodig kan je ook irgeze: worcen op andere
werkzaamheden in de buitend.enst
Functie-eisen
• een goede werkhoudng en een pos:tieve inzet
• het is b&angrijk date goed zelfstandg kan weker.
• je bent in het bezit van ee- LBO dipioma
• je bent bij voorkeur in het beot van rLbewis B BE
• ervaring is een prè
Competenties
Flexibel handelen, Resultaatgericht handelen
Initiatieven nemen! Zelfstandig
Salaris
Wij bieden een salaris afhankelijk van opleidng en
ervaring van maximaal € 2409! (functieschaal 4) bru’n
per maand bij een 36-urige werkweek
Aangezien het gaat om een tijdelijke functie, zul je een
detacheringsovereenkomst via een payrollorganisat e
aangeboden krijgen
Informatie
De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 april 2017
Voor meer informatie over de vacature kun je contact
opnemen met Elzo Brink opzichter tel (0562) 452750
of v’a e brinkiviieIand nI
De gemeente V:elard let net op leef:jc sekse
afkomst kleur of geaarcheic Bij ons :eier! je
kwalteiter
Aoquisitie raar aanieo.ng van deze vacature wcrct tel
op prijs gested
-

afvalinzameling: uw mening gevraagd!
Maandag 13maart2017 vond een inspraakavond piaa:s
over de marier waarop afval n de toekomst irgezame:d
wordt De aanwezigen konden via een formuiier
suggesties en meningen geven V•Ias u niet bij de
inspraakavond aanwezig maar wilt u viel uw suggesties
kwijt, dan kan dat alsnog Op de website van de
gemeente Vlieland vAuw vlielandnI staat het formulier
dat u kunt downloaden invullen en opsturen naar
weeda@vlieland nI of uitprinten invullen en afgeven op
het gemeentehuis Dorpsstraat 127 te Vlieland Reacties
zijn welkom tot en met 19 maart 2017

Realisatie strandpaviljoen nabij de
Fo rtwe g
:1 oezembe- 236 he&t de geneen:eraad tts :er dat
er een se zoensceboncer. s:randpav toen kar worden
gereaiseerd nabI de strardovergar.g Fort:iaa Fi e-voo
werd een proced jre vasiesi d

in arijari 2317 heeft de gemeente een oproep osdaan
aan cen;eesseerde ondernemers om een prinoipepian
in te deren voor de bouw en reai:sa:ie van een
demontabel strandpav’tjoen Er kon een
informatiepakket met alle randvoorwaarden en vereisten
worden opgevraagd bij de afdeling Ruimteiijke
Ordening
Meer dan twintig ondernemers hebben zon
informatiepakket opgevraagd Uiteindelijk heeft een klein
aantal ondernemers een plan voor realisatie van een
strandpaviljoen ingediend

Na sluiting van de indieningstermijn heeft een gesloten
commissie punten toegekend aan de ingediende
plannen volgens door de gemeenteraad vastgestelde
objectieve criteria Hierbij was niet de prijs van het
s:randpavihoen maar het concen: bepalend en ook
beoordelingscri:ena ais uite.i.k uiistrainc er
duurzaamheid
De gesloten commiss.e heeft uiteinoei:jk op cas.s v
het aantal toegekende punten een selectie gemaakt u!t
de ingeerde pannen Deze selecte : voor een
defin,tieve besutvorm.ng voorg&egc aan het coege
Afgelopen dinsdag 7maart 2017 heeft he: colege
besloten voor de realisatie van een nieuw
strandpaviljoen te kiezen voor het plan waaraan door de
commissie de meeste punten waren toegekend het plan
van de heer Willem Joosse en mevrouw Joanke Otten
Zowel de commis&e als het college van burgemeester
en wethouders willen benadrukken dat zij zeer onder de
indruk waren van de kvialiteit en creativiteit van alle
ngediende plannen Zij spreken hun waardering uit voor
de tijd en energie die alle initiatiefnemers er in hebben
gestoken om een volwaardig plan te presenteren

uitnodiging: Vlieland Duurzaam! #2
Komt allen! En neem vrienden, buren, familie en
bekenden mee.
De tweede eilander bijeenkomst over de duurzame
toekomst van Vlieland op 22 maart van 1930 tot
2130uur in De Jutter.
De bijeenkomst is een initiatief van projectgroep Vlieland
Duurzaam!
C02-vrij is de nieuwe stip
Op 1 maart vond de eerste bijeenkomst plaats. Druk
bezocht en met een overvloed aan goede ideeën,
enthousiasme en meningen. We bespraken de huidige
status van het in 2007 ondertekende ambitiemanifest
(energieneutraal in 2020) en hoe we er nu voor staan.
Uit presentaties van verschillende eilanders bleek dat er
eigenlijk al een hoop is gebeurd. Maar een
energieneutraal eiland is nog heel ver weg. Daarom ging
het ook over deze ambitie. Ambities worden
uitgesproken met de bedoeling dat ze het streven naar
een doel, bundelen en versnellen. Tijdens de
bijeenkomst op 1 maart bleek dat als we de oude
ambitie ‘energieneutraal’, ombuigen naar een Co2-vrij
Vlieland in 2020 (op gebied van energie voor de
bebouwde omgeving) deze voor veel meer versnelling
kan zorgen. De discussie ging om: Alle duurzame
energie op het eiland opwekken (energieneutraail
zelNoorzienend) of mag de duurzame energie ook op
het vasteland worden opgewekt (C02-vrij). Iedereen
was het ermee eens dat het uiteindelijk niet uitmaakt of
stroom op het eiland of aan de vaste wal wordt
opgewekt. Als het maar echte duurzame energie (C02vrij) betrof. Zo kwamen we tot een nieuwe ambitie voor
Vlieland 2020; C02-vrij voor wat betreft de energie voor
de bebouwde omgeving. Natuurlijk moet daar nog wel
een officieel raadsbesluit over worden genomen.
Wat nu? Wat gaan we doen?
Op 22 maart gaan we verder waar we zijn gebleven.
Tijdens deze publieke avond stellen we samen (1)
meetbare doelstellingen en (2) bepalen we wat er
gedaan moet worden om die doelstellingen ook
daadwerkelijk te gaan halen. Uiteindelijk willen we (3)
bewonerswerkgroepen formeren die de uitvoering gaan
coördineren, plannen en doen aan de hand van (4) een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma.
Dus komt allen en bepaal de duurzame energie
toekomst van Vlieland.
Vlieland Duurzaam avond 2
Woensdag 22 maart van 19.30 tot 21 .30uur
in De Jutter
Voor meer info. www.vlielandduurzaam.nl

Bevolkingsonderzoek medio april van stad in gemeente
Vlieland
borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg
bij zijn
Vanaf medio april kunnen vrouwen uit de gemeente
Vlieland in de leeftd van 50 Vm 75 jaar weer meedoen
aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker.
De onderzoekswagen wordt geplaatst op het
parkeerterrein nabij Zorgcentwm Uiterlon, op Vlieland.
Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op
genezing. Bovendien is vaker een borstsparende
operatie mogelijk.
Bevolkingsonderzoek
Alle vrouwen in de leeftijd van 50 Um 75 jaar ontvangen
eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van
Bevolkingsonderzoek Noord om mee te doen aan het
bevolkingsonderzoek. Het onderzoek beslaat uit het
maken van röntgenfoto’s van beide borsten. De foto’s
worden gemaakt door speciaal opgeleide
radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik
gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de
stralingsbelasting minimaal is. Deelnemers ontvangen
binnen twee weken een schriftelijke uitslag.
Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.
Veel voorkomende vorm van kanker
Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen
van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in
Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing
wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte
op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking
verhoogt de kans op genezing en er is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.
Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en
geeft geen volledige garantie. Bij klachten wordt dan ook
geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts.
Resultaten vorige ronde
In de vorige ronde liet 73,63% van de uitgenodigde
vrouwen zich onderzoeken. Bij 0,68% van hen werd een
afwijking gezien of was nader onderzoek nodig. Zij
werden doorverwezen naar het ziekenhuis.
Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek
borstkanker kunt u vinden op
tA’n).bevolkInosondarzoeknocrd ni. U kunt ook bellen
met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Noord,
telefoon 050 520 88 gg, op werkdagen bereikbaar van
09:00 tot 17:00 uur.
—

Samenwerking Friese gemeenten,
provincie en Wetterskip
Eén Friese aanpak voor de Omgevingsvisies
In Fryslân slaan gemeenten, provincie en
waterschap de handen ineen bij de voorbereiding
van de Omgevingsvisies, die zowel de gemeenten
als de provincie voor hun eigen grondgebied
gaan opstellen. Deze ‘Friese Aanpak’ is een
unieke samenwerking in het kader van de
invoering van de Omgevingswet De mienskip,
bestaande uit belangenorganisaties, experts,
ondernemers en inwoners, wordt actief betrokken
bij het opstellen van gemeenschappelijke
‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de
fysieke leefomgeving.
Bouwstenen voor bovenregionale opgaven
Met de samenwerking in De Fhese Aanpak loopt
Fryslân voorop in Nederland. Naast de afstemming
tussen overheden, heeft de dialoog met de mienskip
speciale aandacht. De samenwerking leidt niet tot
één gezamenlijke Omgevingsvisie, maar tot samen
geformuleerde ‘bouwstenen’ voor bovenregionale
opgaven. De resultaten zijn straks voor iedereen
makkelijk digitaal toegankelijk, zodat de deelnemers
aan de dialogen over dezelfde gelijkwaardige
informatie kunnen beschikken.
Isabelle Diks, namens de Vereniging van Fhese
Gemeenten ÇVFG): “In gesprek gaan met onze
inwoners en belangenorganisaties over wat we
belangrïjk vinden in onze leefomgeving en daar
positief in samenwerken. Daar staan we als Friese
gemeenten voor.”
Klaas Kielstra. gedeputeerde van de provincie
Fryslân: Goede samenwerking in voorbereiding om
de Omgevingswet is essentieel. Deze aanpak is in de
geest van de Omgevingswet: op een efficiënte en
constructieve manier in gesprek gaan met onze
mienskip.”
Paul van rkelens, dijkgraaf. “‘Klimaatverandering
stelt ons voor stevige uitdagingen. Ook bij het
inrichten van de ruimtelijke omgeving. Hoe maken we
Fryslân klimaatbestendig? Daarover gaan we graag
met andere overheden, belangenorganisaties en
inwoners in gesprek.”
Een integrale visie op de fysieke leefomgeving
De nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in gaat.
verplicht gemeenten en provincies om voor het
gehele eigen grondgebied een Omgevingsvisie vast
te stellen. De Omgevingswet vraagt om integrale
beleidsvorming en participatie. Deze beide aspecten
staan centraal in de Friese Aanpak. Aan de Friese
Aanpak doen 20 gemeenten, de provincie Fryslân en
Wetterskip Fryslân mee.
Waarom een Omgevingsvisie?
In wat voor Fryslën wilt u in 2030 leven? Hoe gaan
we om met opgaven zoals klimaatverandering en
krimp? De kwaliteit van de Friese leefomgeving wordt
nu bepaald in veel verschillende regels en
beleidsstukken. In de Omgevingsvisies worden deze
samengevoegd tot een integrale visie op onze

Ieefomgeving. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid
over de te verwachten en de gewenste
ontwikkelingen en meer ruimte bieden voor maatwerk
en initiatieven.

water in de tuin
Zuinig omgaan met energie en water
is een opdracht voor ons allemaal.
Om u aan creatieve ideeën te
helpen over het gebruik van water in
uw tuin stelt de gemeente Vlieland
een boekje beschikbaar: Water in
uw tuin; een gids voor creatief
gebruik”. De gids beschrijft de
mogelijkheden die u heeft om water
in de tuin een plek te geven.
Bijvoorbeeld door de aanleg van een
vijver, waterval of mini-moeras. Ook
de afvoer van het hemelwater naar het
oppervlaktewater zoals sloten komt aan bod, evenals
het verstandig omgaan met water in de tuin,
bijvoorbeeld door spaarzaam te sproeien in droge
perioden. Goed voor uw portemonnee en het milieu.
Water in de tuin is een praktische handleiding voor
diegenen die op een leuke en speelse manier
(hemel)water in de tuin een plek willen geven, met
bijbehorend plantenadvies, aangevuld met praktische
tips voor wateropslag. waterafvoer en
waterbes pa ring.
U kunt het boekje verkrijgen op het gemeentehuis
tijdens openingstijden (zolang de voorraad strekt).
“
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duurzaam energieloket open op
22 maart 2017
Woensdag 22 maart 2017 is energiespecialist
Antoine Maartens (stichting
Urgenda) weer op Vlieland. Als
u gebruik wilt maken van zijn
brede kennis dan kunt u hem
van 10.00-11.00 uur spreken.
Mocht dit moment niet geschikt
zijn, dan kunt u hem
telefonisch benaderen en een
ander moment of dag
afspreken. Zijn telefoonnummer is 0626160892
en e-mailadres: antoine.maartensurcenda.nl,

voordracht kandidaathuurder
Berkenlaan 8
In week 8 konden woningzoekenden reageren op de
namens WoonFriesland te huur aangeboden
seniorenwoning Berkenlaan 8.
Dp deze woning is door negen belangstellenden
gereageerd, waarvan vier (gelijkgesteld aan)
economisch gebonden aan Vlieland.
Bij WoonFriesland is voorgedragen de kandidaat met
het hoogste aantal punten, te weten 205. met
inschrijfnummer 1408.03, ingeschreven sinds
augustus 2014.

peniijtijden Iedere werkdag geopend van
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.nI. telefoon 0562 452700.
www.viieland.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
5oZaWe: wwj.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9962222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(EvlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
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