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profielschetsvergadering
burgemeester Vlieland op 20 april
De gemeenteraad van Vlieland stelt in een bijzondere
raadsvergadering op 20 april, in aanwezigheid van de
commissaris van de Koning, de profielschets voor een
kroonbenoemde burgemeester vast
Het voorstel van de vertrouwenscommissie (de drie
fractievoorzitters) aan de raad is de huidige
waarnemend burgemeester, 0. Schokker-Strampel,
uitdrukkelijk te verzoeken te solliciteren. De
vertrouwenscommissie schrijft dat wat de raad zoekt in
een burgemeester van Vlieland, typeert hoe mevrouw
Schokker het waarnemend burgemeesterschap sinds
april 2015 vervult.
Mevrouw Schokker heeft aangegeven als de raad met
dit voorstel instemt, graag te wUlen solliciteren naar he:
ambt van kroonbenoemde burgemeester op Vlieland.

agenda raadsvergadering
donderdag 20 april 2017 (13:00 uur)
Bijzondere raadsvergadering in aanwezigheid van
de Commissaris van de Koning, dhr. drs. A.A.M.
Brok. 01w. Brok spreekt tijdens deze vergadering
met de gemeenteraad over de profielschets voor de
kroonbenoemde burgemeester en de procedure om
tot benoeming van een kroonbenoemde
burgemeester te komen.
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Profielschets kroonbenoemde buroemeester
Vlieland

3

Verordenirg op de vertrouwenscommissie
gemeente Vlieland 2017

4

Sluit:rg

De vergadering wordt voorgezeten door de
vicevoorz:tler van de gemeenteraad. dhr P. D. Visser.
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
vlieland ni

Uiterton Nieuwe Stijl een stapje
dichterbij
Op 11januari dit jaar tekenden de gemeente en
Kwadrantgroep een samenwerkingsovereenkomst om
te komen tot nieuwbouw van de Uiterton. Eerder had
de gemeenteraad al bestolen voor nieuwbouw in plaats
van renovatie. Het tekenen van de overeenkomst
betekende de start van de voorbereidingen van het
ontwerpen en realiseren van nieuwbouw op de locatie
Uiterton. Een van de eerste acties was het selecteren
van een bureau dat het proces- en bouwmanagement
voor zijn rekening kan nemen. Hiervoor schreef het
college een meervoudig onderhandse

8 april 20)7
aanbestedingsprocedure uit De gemeenteraad had
hiervoor budget beschikbaar gesteld. Op 22 maart vond
de aanbesteding plaats, en afgelopen dinsdag heeft het
college van B&W besloten tot voorlopige gunning. De
naam van het bureau zal volgende week bekend
worden gemaakt. Na het in acht nemen van een
wachtperiode zal het gekozen bureau beginnen met de
werkzaamheden Dit zal naar we nu aannemen direct
na de meivakantie zijn. Niet alleen het realiseren van
de nieuwe ‘wijk’, ook de manier waarop zorg en welzijn
in de wijk en daarbuiten vorm zullen krijgen maakt een
belangrijk onderdeel uit van het te volgen proces. Het is
de bedoeling om snel na de stal van het bureau een
nieuwsbrief te verspreiden over de te volgen weg, en
met b&anghebbenden in gesprek te gaan.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunnirg zijn
ingekomen
voor bouwen
• voor het oprichten van een tijdelijk strandpaviljoen
op het strand bij de strandopgang aan de Fortweg te
Vlieland (ingekomen 5april2017)
• voor het veRvijderen van een tussenmuur in de
woning Nieuwestraat 45 te Vlieland (ingekomen 6april
20 17)
voor brandveilig gebruik
• voor het brandveilig gebruik van het tijdelijke
strandpaviljoen op het strand bij de s:randopgang aan
de Fortweg te Vlieland (ingekomen 5april2017)
voor vie en/of werkzaamheden
• voor de aanleg van kabels en leidingen naar het
tijdelijke strandpavUjoen op het strand b de
strandopang aan de Fortweg te Vli&and (ingekomen 5
april 2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht. telefoon 0562452707

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend’
voor bouwen in beschermd stads- en doqs gezicht
• voor het verbreden van de voordeur van het pand
Dorpsstraat 48 te Vlieland (verzonden 5april 2017)

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen 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, ggg ZN
Vlieland, Zie ook de informatie op de website.

te huur aangeboden

inloopspreekuur gemeentehuis

Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende sociale huurwoning (eengezinswoning)
voor verhuur worden aangeboden:

Dinsdag 1 1 april houdt wethouder R. Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

vaststelling wijzigingsplan Vlieland
Strandpaviljoen Fortweg

Nieuwestraat 26
netto huurprijs
Type woning:
Bouwjaar:
Energielabel:
Indeling’
begane grond:

€ 622,01
tussen/eindwoning
1952
B

eerste verdieping;

woonkamer
keuken
toilet
berging
tuin
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer

19 m2
6,7 m2
7,2 m2
130 m2
9.5m2
7,4 m2
5 m2
3 m2

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 websile van de
gemeente Vlieland, www.vlieland.nI
Belangrijk!
Bij het inschrijiformulier moet u een zogenaamde
1B60-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 lB-60 formulier van de belastingdienst
ontvangen heeft.

maandag gemeentewerken gesloten
en geen inzameling bedrijfsafval
Aankomende maandag 10 april is de gemeentewerf
en de milieustraat gesloten en er wordt er geen
bedrijfsaNal ingezameld. De medewerkers van de
buitendienst hebben die dag een studiedag.
Dinsdag 11 april wordt het bedrijfsafval ingezameld
en de milieustraat is woensdag 12 april weer op de
reguliere tijd geopend.

collecte
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 10 tot en
met zaterdag 15 april 2017.

—

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken op grond van artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan
Vlieland—Strandpaviljoen Fortweg is vastgesteld.
Inhoud wijzigingsplan
Het mogelk maken van een seizoensgebonden
strandpaviljoen op het Noordzeestrand oostelijk van
de duinovergang Fortweg.
Waarkunt u het plan inzien
U kunt met ingang van 10april2017 het
vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening/Bouw- en
Woningtoezicht. Het digitale plan is te raadplegen op
de gemeentelijke website onder Publicaties en
bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/
Wijzigingsplannen.
De bronbestanden zijn beschikbaar op
wwN.ruimtelijkeplannen.nI Het
planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20151573VAO1.
Instellen van beroep
Op het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen
dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep
instellen. Het beroepschrift moet bevatten: naam en
adres van de indiener, de dagtekening,
ondertekening en de omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht. Het beroepschrift
richt u aan Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. Houdt u er rekening mee dat u
griffierecht moet betalen.
Inwerkingtreding
De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt
treedt het wijzigingsplan in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State is
ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.

informatieavond Energie Coöperatie
Vlieland
Vrijdag 14april2017 in De Bolder om 20:00 uur.
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.

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 mogeIk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail info€vlieland nI. telefoon 0562 4527C0.
vniw vlieland n t
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.nl
Klachtenlijn geluidsDverlast defensie 0800-0226033
SeMcenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(avIieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

