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verleende reguliere
omgevingsvergunningen

zo me rtij d!

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend
voor bouwen beslissing op bezwaar
• Voor de aanleg van een buitenzwembad op het
perceel Duinkersoord 111 te Vlieland gewijzigde
situering (verzonden 20 maart 2017)
voor bouwen
• Voor het plaatsen van drie tijdelijke bouvAverken 1
augustus Um 30september2017 op het Oosterse
veld te Vlieland (verzonden 22 maart 2017)
voor werk en/of v.’erkzaamheden
• Voor grondverzetwerkzaamheden op het perceel
Havenweg 1SA te Vlieland (verzonden 22 maan
20 17)
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verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende vergunning(en) hebben verleend
Evenementenvergunning en cnthefflng schenken
alcohol
•
aan Stichting Into The Great Wide Open, t,b.v.
festival Here Comes The Summer, 28 Um 30 april,
verleend 23 maart 2017
Onlheffing sluitingsuur
•
aan Kampeerterrein Stortemelk, t.b.v festival Here
Comes The Summer, 28 en 2g april] verleend 23
maart 2017

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen Ze Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift naam en
adres. datum. omschrifrng verteende vergunning en
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
cezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland. Pos:bus 10, 5895 ZN Vlieland Zie ook de
informatie op de website, Nadere informatie over de
verleende vergunningen kunt u verkrijgen aan de balie
van het gemeenlehuis.

oproep
Op 5april2017 om 20.30 uur is er in het gemeentehuis
een overleg van de Beheer Overleggroep Vlieland
(BOG Vlieland) In dit overleg vindt uitwisseling van
informatie plaats over diverse onderwerpen op het
gebied als Natura 2000 en de Wet natuurbescherming
Ook zaken waar het Wetterskip Fryslan.
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zich mee
bezighouden komen aan de orde. Daarnaast doen de
natuurverenigingen verslag waar zij mee bezig zijn.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26maart
2017 gaat de zomertijd in De klok wordt met één uur
vooruit gezet van 2.00 u naar 300 uur’s nachts

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 28maart2017 houdt wethouder H. Visser
spreekuur van 15.00—1600 uur in het gemeentehuis.

collecte
Het Fonds Gehandicaptensport heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 27 lot en
met zaterdag 1 april 2017.

sloopwerkzaamheden voormalige
basisschool “de Zeester”
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de sloop van
de school zullen de sloopwerkzaamheden worden
gestart.
Op 27 maart wordt begonnen met het weghalen van
het aanwezige asbesl. Dit zal ongeveer drie weken in
beslag nemen,
Aansluitend zal de school verder worden gesloopt Het
vrijkomende puin zal worden gebroken. wat weer wordt
gebruikt als funderingsmateriaal onder de wegen. Na
de sloop zullen op eenvoudige wijze tijdelijke
parkeervakken worden aangelegd. Naar verwachting
zullen de werkzaamheden rond Hemetvaartsdag zijn
afgerond

tweede inspraakavond bestemming
Oosterseveld woensdag 29 maart
In het nieuwe bestemmingsplan zal de gemeente
keuzes maken voor het gebruik van de nog niet
uitgegeven grond. Welke nieuwe functies zijn gewenst.
welke kwaliteit van de openbare ruimte, wat is nodig
voor de veiligheid? Deze vragen komen aan de orde
De 2e bijeenkomst hierover vindt plaats op
woensdag 29 maart om 19.30 uur in De Jutter.
Deze avond is vocr alle geïnteresseerden.

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

Type woning:
Bouwjaar

Bremweg 3
2 onder 1 kap
1965

Indeling:
begane grond;

woonkamer 24,4 m2
7 m2
keuken
toilet
9,7 m’
berging
tuin
175 m’
eerste verdieping:
slaapkamer 10,2m2
slaapkamer 14,1 m’
slaapkamer 5,9 m2
2,2 m2
badkamer
netto huurprijs€ 618,39
Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning
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
Belangrijk!
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 inkomensverklaring 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.
Uiterste reactiedatum
U kunt op bovenstaande woning reageren tot uiterlijk
maandag 3april2017! 9:00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip
worden ingediend of onvolledig zijn worden niet
in behandeling genomen.

bericht van Staatsbosbeheer:

opruimactie bedrijventerrein
Oosterseveld
Alle betrokkenen hebben een brief gekregen met het
dringende verzoek om het bedrijventerrein toonbaar
te maken. Met de brief willen we een eerste
belangrijke stap zetten. De start van een flinke
opfrisbeud voor het bedrijventerrein. Hiermee willen
wij bereiken dat de openbare grond, de wegen, de
bermen en de nog niet door Staatsbosbeheer
uitgegeven gronden op korte termijn leeg, veilig en
opgeruimd zijn. Wij vragen alle ondernemers met een
contract (erfpacht-, huur- of gebruiksovereenkomst)
om binnen twee weken alle goederen, voertuigen en
opslag binnen de grenzen van hun perceel te stallen.
Uiteraard verzoeken wij ook aan ondernemers of
particulieren zonder contract om hun goederen te
verwijderen. Wij vragen specifieke aandacht voor de
niet rechtmatig gestalde goederen op het oude
botenterrein en de niet uitgegeven ‘achterste lus’.
Hier staan/liggen boten. catamarans, fietsen,
(boot)aanhangers en paarden, containers, stenen,
keetjes, stelconplaten en afval.
In twee weken veel te bereiken
In het geval dat men zelf goederen buiten het perceel
heeft staan, heeft men tot 3 april de tijd om aan deze
oproep gehoor te geven. Er klinkt een brede oproep
en steun voor deze opruimactie. Wij hopen en
verwachten dat Vlielanders elkaar en ondernemers
van de vaste wal aansporen om voor mei2017 het
bedrijventerrein ‘voor elkaar’ te hebben. Wij gaan er
daarom van uit dat het overgrote deel van de
goederen wordt opgeruimd met deze gezamenlijke
actie. Na maandag 3april controleren wij het
bedrijventerrein. Wanneer er goederen overblijven in
de openbare ruimte is Staatsbosbeheer genoodzaakt
om samen met de gemeente Vlieland, de benodigde
correcte juridische stappen te zetten om de hier
gestalde en niet-opgeëiste goederen in bewaring te
nemen.
Wat mag men van Staatsbosbeheer verwachten?
• Wij plaatsen de komende twee maanden nette
afscheidingen langs de grenzen van het als
bedrijventerrein bestemde gebied. Wij zullen ook de
‘opgemimde’ gronden “afschermen zodat duidelijk is
dat deze niet opnieuw in be&ag genomen worden.
• Samen met de gemeente en politie organiseren
wij de komende maanden het toezicht en de
handhaving van de opgeruimde delen. Met hen
kijken we ook naar vereiste vervolgstappen. Voor de
vervolgstappen consulteren wij de 6 eilander
kenners.
• Samen de schouders eronder, opruimen is leuk
en geeft snel resultaat. Wij willen deze actie begin
mei2017 met u en alle betrokkenen feestelijk
markeren met een ‘oplevering’ van het opgeruimde
bedrijventerrein Vlieland

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 infoçlvlieland.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 11.00uur 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.nl
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

