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ingekomen aanvragen
om gevi n gsve rg u n fl1 n g

strandschoonmaakaktie:
wie doet er mee?

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor verbouw van de panden Havenweg 39 en 41
te Vlieland (ingekomen 28 maart 2017).
• Voor verbouw van het pand Willem de
Vlaminghweg 3 te Vlieland (ingekomen 30 maart
2017).
voor brandveilig gebruik (me/ding)
• Voor het brandveilig gebruik van ‘t Badhuys,
Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 24 maart 2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht. t&efoon 0562452707.

Op maandag en dinsdag 3 en 4 aprl gaan we als
vanouds het strand weer schoonmaken.
Dit doen we al jaren gezamenlijk met Staatsbosbeheer,
de Gemeente, KNRM, Rijkswaterstaat en Defensie. Het
Badhuys zorgt voor de lunch en de afsluitende borrel is
in de Bolder.
Vrijwilligers zijn van harte welkom.
Een dagdeel meehelpen mag natuurlijk ook, U kunt
zich aanmelden bij Anke Bruin per email
A.Bruinstaatsbosbeheer.nl
De slart is maandagmorgen 800 uur bij de
strandovergang Jachthaven.
Graag tot dan!

verleende vergunningen

Dinsdag 4april2017 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 —1600 uur op het gemeentehuis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend
Even om enten vergunning
•
Harmonie 67, optreden orkest Havenplein, 26 mei.
verleend 24maart2017;
Standplaa(svergunning
•
J. van der Schoot, Badweg, verleend 24maart
2017.
Me/ding klein evenement
•
Stichting Schuttevaerrace, hardlooponderdeel, 30
juni t!m 2juli, verleend 24maart2017.

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrechL 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 Viieland. Zie ook de
informatie op de website. Nadere informatie over de
verleende vergunningen kunt u verkrijgen aan de balie
van het gemeentehuis

laatste oproep karren en aanhangers!
In Uit het kastje” van 18maart werd opgeroepen om
karren en aanhangers die geparkeerd staan op
openbare parkeerplaatsen vôör 1 april te verwderen.
Als u uw aanhanger nog niet hebt verwijderd, dan is dit
weekeinde uw laatste kans om de karren alsnog weg te
halen. Vanaf maandag 3april gaat de gemeente hierop
handhaven.
Alle niet verwijderde karren worden dan weggesleept.
Voor de in beslag genomen karren geldt een
bceteregeling en na verloop van tijd worden
stallingskosten doorberekend.

inloopspreekuur gemeentehuis

collecte
De Nederlandse Hadstichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 3 tot en
met zaterdag 8april2017.

besluitenlijst gemeenteraads
vergadering maandag 27 maart 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 27maart2017, heeft de
hierna volgende besluiten genomen.
1 Besluitenlijst raadsvergadering 27 februari 2017.
Besluit: de besluitenlitst van de raadsvergadering
van 27 februari 2017 ongewijzigd vast ie steI’en.
2 Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen
3 Verhoging expoitatiesubside Flidunen
Besluit:
• een extra bedrag subsidie voor 2017 ter
beschikking te stellen van €32.951,
• eind 2017 te evalueren hoede implementatie
van de aanbevelingen van BMC verloopt en dan
te bepalen in hoeverre subsidieverhoging voor
vervolgjaren noodzakelijk is.
De voorzitter, C, Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

tweede bijeenkomst
Vlieland Duurzaam#2
Woensdag 22maart 2017 vond de tweede Vlieland
Duurzaam! bijeenkomst plaats in De Jutter.
Ruim 60 belangstellenden waren aanwezig op de
avond waar belangrijke stappen in gang zijn gezet.
Het volledige verslag vindt u op viww.vneiand nI.

oproep voor eigenaren van
pelletkachels
Steeds meer bewoners van Vlieland schaffen een
pelletkachel aan. De verbranding van de pelletkachel
is relatief schoon. Over pelletkachels wordt door
leveranciers ten onrechte aangegeven dat de
rookgassenafvoer rechtstreeks door de gevel de
verbrandingsgassen mag afvoeren. Volgens het
bouwbesluit mogen alléén gaskachels via de gevel
lozen. Pelletkachels worden beoordeeld als
houtkachels en hebben dus een (weliswaar smallere)
schoorsteenpijp nodig om de rook verantwoord af te
voeren. Door de gevel lozen, kan leiden tot een voor
de gezondheid gevaarlijke situatie voor u zelf of voor
uw buren.

tot€ 100 terug bij aanschaf regenton
Omdat waterbesparing nog steeds op de agenda
staat stelt de gemeente opnieuw een bijdrage
beschikbaar voor de aanschaf van een regenton, om
daarmee het gebruik van regenwater te stimuleren.
De actie loopt tot en met 30september2017. De
bijdrage geldt voor aanschaf en plaatsing van
maximaal één regenton per adres en alleen voor
woningen met een woonfunctie. De bijdrage die de
gemeente geeft is 50% van de aanschafprijs van de
ton inclusief toebehoren, tot een maximum van
€ 100. Kosten van het installeren komen niet voor
een bijdrage in aanmerking.
Voor meer informatie zie www.vlieland.nl of bel
Henno Nieuwenhuis, 0562-452717 (bereikbaar op
maandag tot en met donderdag) of via e-mail:
h nieuwenhuisvrieland.nl

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 4 april 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.

ophaaldag bedrijfsafval en huisvuil
in de zomertijd
Vanaf 1 april gaat de zomerregeling voor het halen
van bedrijfsafval weer in.
De bedrijfscontainers, de containers met oranje
deksel, worden dan op vrijdag en maandag geleegd.
Het halen van huisvuil blijft gewoon op donderdag.
Deze regeling geldt tot en met oktober van dit jaar.
Rond de feestdagen kunnen de ophaaldagen anders
zijn, raadpleeg uw afvalkalender voor de juiste dag.

publieksmedewerker weekenden mlv
gezocht
Museum Tromp’s Huys zoekt voor gemiddeld 3 uur
per week een Publieksmedewerker. De
werkzaamheden vinden volgens rooster om het

weekend plaats. Meer informatie kun je vinden op de
website www.tromp’shuys.nl.
Voor vragen kun je terecht bij Elsje de Ruijter,
directeur van het museum. Zij is bereikbaar op 0562
453610 of via elsie(trompshuys.nl.

Internationale oefening Frisian Flag

op vliegbasis Leeuwarden
In de periode van maandag 27 maart tot en met
vrijdag 7 april vindt de internationale vliegoefening
Frisian Flag plaats op vliegbasis Leeuwarden. De
vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur.
Geluidshinder
Voor informatie over vliegbewegingen
https://www.defensie nI/onderwerpen/frisia n -fiag
2017. Klachten kunnen worden ingediend via
www.defensie nI/ondewerpen/klachten-en
schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast of via het gratis
nummer 0800-0226033.
.

voordracht kandidaat-huurders bij
WoonFriesland
Namens WoonFriesland zijn in maart twee woningen
voor verhuur aangeboden.
Op de woning Willem de vlaminghweg 3c, een
tweekamerappaftement, is door 16 belangstellenden
gereageerd, waarvan 12 economisch gebonden aan
Vlieland. Als kandidaat-huurder is voor deze woning
voorgedragen de belangstellende met het hoogste
aantal punten, inschrijfnummer 1307.05 (een
eenpersoonshuishouden) met 219 punten.
Op de woning Nieuwestraat 45, een
eengezinswoning, is door 24 belangstellenden
gereageerd, waarvan 21 economisch gebonden.
Voor de woning Nieuwestraat 45 is voorgedragen als
kandidaat huurder het gezin met het hoogste aantal
punten dat heeft gereageerd, inschrijfnummer
1405.03 met 208 punten.
In haar afwegingen heeft het college zwaar laten
wegen dat het voor de samenstelling van de
Vlielandse samenleving zeer gewenst is dat
gezinnen met kinderen huisvesting kunnen vinden op
het eiland. Het huidige puntensysteem
woningzoekenden is zo ingericht dat vooral de duur
van de inschrijving en doorstroming meetelt in de
opbouw van het aantal punten. Omdat er meest
alleenstaanden staan ingeschreven als
woningzoekende, kwam het de afgelopen jaren voor
dat een gezinswoning naar een eenpersoonshuishouden ging, terwijl er wel een gezin op had
ingeschreven.
Het college mag, volgens de door de raad in 2009
vastgestelde procedure voor het verhuren van
sociale huurwoningen, afwijken van het uitgangspunt
dat de woning verhuurd wordt aan de
belangstellende die in het woningzoekendenbestand
het hoogste aantal punten heeft.
Dat heeft het college in het geval van de woning
Nieuwestraat 45 gedaan.

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 infovlieland,nl, telefoon 0562 452700.
www. vlieland .n 1
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van g.oo tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(&vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

