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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• voor het verwijderen van een tussenmuur in de
woning Nieuwestraat 45 te Vlieland (verzonden 11
april 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, 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.

15 april 2017

agenda bijzondere raadsvergadering
donderdag 20 april 2017 (13.00 uur)
Bijzondere raadsvergadering in aanwezigheid van
de Commissaris van de Koning, de heer drs. A.A.M.
Brok.
De heer 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 burgemeester
Vlieland
3. Verordening op de vertrouwenscommissie
gemeente Vlieland 2017
4. Sluiting

Dinsdag 18 april 2017 houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

De vergadering wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer D.P. Visser.
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl.

gedichtenwedstrijd Oranjevereniging
Vlieland

agenda raadsvergadering
maandag 24 april 2017

inloopspreekuur gemeentehuis

Op 27 april 1967 werd onze koning Willem Alexander
geboren. Dat betekent dat hij dit jaar 50 jaar zal
worden. Voor de Oranjevereniging Vlieland reden om
een bijzondere gedichtenwedstrijd uit te schrijven.
Wie schrijft het mooiste gedicht voor of over de koning?
Alles is mogelijk. Je mag de loftrompet over hem
steken, hem de liefde verklaren, zijn toekomst
voorspellen… Het mag een kwatrijn zijn, een rondeel,
een sonnet, een sms gedicht of wat je maar wilt…
Deelname is voor iedereen, van 0 tot 100+!
Van de ingezonden gedichten zal de Oranjevereniging
Vlieland op Koningsdag een mooie poëzieroute door
het dorp maken. De winnaars zullen worden verwend
met een passende (oranje) prijs! Insturen kan vanaf
heden tot 25 april per e-mail naar:
hans_de_vries30@hotmail.com!
De Oranjevereniging Vlieland ziet jullie dichtkunsten
met belangstelling tegemoet!

collecte
Het Leger des Heils heeft een collectevergunning
gekregen voor dinsdag 18 april 2017.

ophalen tuinafval
Dinsdag 18 april 2017 is het weer ophaaldag voor
tuinafval. U hoeft uw tuinafval niet op te geven, want de
auto rijdt een vaste route. Bewoners buiten het dorp
moeten hun groenafval wel aanmelden. Dit kunt u
telefonisch of via de website opgeven (www.vlieland.nl,
digitaal loket/inwoners).

Aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
maart 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Presentatie voortgang Omgevingswet
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
Besluiten
9. Vaststellen bebouwde kom grenzen
10. a: Presentatie start opstellen woonvisie
b: Vaststellen plan van aanpak woonvisie
e
11. 2 begrotingswijziging 2017
12. 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).
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programma Koningsdag
donderdag 27 april 2017
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

06.00 uur: Vertrek herauten te paard.
06.14 uur: Vlag uitsteken (zonsopkomst)
08.15 uur: Verzamelen in Duinwijck voor de
feestelijke optocht door het dorp
08.30 uur: Vertrek optocht uit Duinwijck richting
dorp
Aansluitend toespraak
burgemeester voor het
gemeentehuis, aubade
en traditionele
Koningsdagliederen
10.00-11.30 uur:
Ouderwetse spelletjes
voor kinderen van groep 1 t/m groep 5 in de
Dorpsstraat en voor kinderen vanaf groep 6
stoere spelletjes bij ‘De Wadden’ voor.
Gastkinderen kunnen inschrijven voor € 5 per
kind bij ‘De Wadden’.
Vanaf 10.00 uur staat er bij ‘De Wadden’ gratis
koffie/thee met gebak klaar voor alle volwassen
oranjeleden. Aan gasten wordt een kleine
bijdrage van € 1 gevraagd.
12.00 uur Zonschieten bij ‘De Wadden’
14.00 uur Volksspelen in de Dorpsstraat met
levende stoelendans en aansluitend “Het
huishouden van de Koning”. Wil je meedoen?
Maak een groepje van 3-4 personen en geef je
op gedurende het zonschieten bij Lisette!”.
21.02 uur Zonsondergang (vlaggen binnen)

15 april 2017

