uit het kastje
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ingekomen aanvraag
omgeving sv erg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor uitbreiding van de bestaande bedrjfsha! op het
perceel Haver-weg 55 te Vlieland (:ngekomen 14
april2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht. telefoon 0562452707.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 26 april houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15,00 —1600 uur in het gemeentehuis.

woningtoewijzing
Op de wcning Bremweg 3 is door 22 woningzoekenden
gereageerd Hienian zn er 19 economisch gebonden
aan Vlieland. Het college heeft besloten als kandtdaat
huurder bij WoonFriesland voor te dragen de
belangstellende met het hoogste aantal punten (210)
en de langste inschrijfduur (sinds juli 2013). Het betreft
de woningzoekende die stond ingeschreven onder
nummer 1307.01.

bloktijden 2017
Met ingang van maandag 1 mei 2017 zijnde bloktijden
in de Dorpsstraat weer van kracht. De Dorpsstraat is
dan voor gemotoriseerd verkeer met een A-vergunning
in de maanden mei en juni alleen toegankelijk van:
06.30 uur tot 09.30 uur
•
12.00 uur tot 13.30 uur
•
17.30 uur tot 19.30 uur
In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat
• de bloktijden niet van toepassing zijn voor de huisarts
• de bloktden niet van toepassing zijn op het ‘WG
(WMO)—vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
• de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het kelderbier
af te leveren
• de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen.
calamiteiten etcetera
• in incidentele gevallen kan worden afgeweken van de
bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten
• buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
GEEN toestemming wordt verleend aan ndivduele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden
• gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden is
toegestaan. bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij in
acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft
vanzelfsprekend cnverminderd van kracht

22april2017

besluitenlijst van de bijzondere
gemeenteraadsvergadering 20 april
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 20april2017, heeft de hierna
volgende besluiten genomen.
1. Profielschets kroonbencemde burgemeester
Vlieland:
Besluit: de profielschets voor een krccnbenoemde
burgemeester van Vlieland vast te stellen.
2. Verordening op de vertrouwenscommissie
gemeente Vlieland 2017:
Besluit: de verordening op de vertrouwenscommissie
gemeente Vlieland 2017 vast te stellen.
De vicevoorzitter, P, D. Visser
De griffier T. Oosterhaven

agenda raadsvergadering
maandag 24april 2017
Aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a. Besluitenljst raadsvergadering 27 maart 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
maart 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, 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. Vaststeflen bebouwde kom grenzen
10. a: Presentatie start opstellen woonvisie
b Vaststellen plan van aanpak woonvisie
11. 2 begrotingswijziging 2017
12. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
n.. WIt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier Rhomas Oostwhaver. (0562: 452740 of
t csterraver v!e,ar,c

wijziging inzameling huishoudaNal
Volgende week wordt niet op donderdag maar op
woensdag 26 april het huishoudelijk afval ingezameld
omdat donderdag een feestdag is De gemeentewerf is
dan ook gesloten

Gevonden!
Na een nu al zeer geslaagde opruimactie op het bedrijventerrein, zn de gemeente en Staatsbosbeheer nog op zoek naar
de rechtmatige eigenaar van twee catamarans en 3 aanhangwagentjes, zoals te zien op de foto’s hieronder. Bent u de
eigenaar van één of meer van deze zaken of weet u van wie deze zaken zijn, laat het ons dan weten.
We vragen de eigenaar om vôôr 30april aanstaande de spullen te venvijderen. Hierna s Staatsbosbeheer en/of de
gemeente Vlieland genoodzaakt de goederen te (laten) verwderen.

r

r
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Bericht van SBB: gebied afgesloten ivm broedkolonie lepelaars
Afgelopen jaren zaten er regelmatig een paar koppels lepelaars in het gebied rond de Kikkerbult, Dit jaar echter zijn er
maar liefst meer dan 35 paar lepelaars bezig met nestvorming Om verstoring te voorkomen is het gebied tot 1 augustus
niet toegankelijk. Op onderstaand kaartje is aangegeven welk gebied door Staatsbosbeheer is afgezet.
In de oude Huizenvallei achter Bomenland —de plaats van de kolonie in de afgelopen jaren- zitten tot op heden geen
lepel a a rs.
Voor vragen kan men contact opnemen met CarI Zuhom 06-22525135

afronding werkzaamheden Boereglop
Komende week worden de werkzaamheden rond het
Boereglop afgerond. Het bestraten van de
parkeerplaatsen heeft helaas lang op zich laten
wachten. Dit werd veroorzaakt doordat Liander wilde dat
het verleggen van enkele stroomkabels door een
gespecialiseerde aannemer zou worden uitgevoerd,
omdat bij onderzoek was gebleken dat er enkele stukjes
asbest in het te graven tracé waren aangetroffen. Met
het plaatsen van enkele bloembakken en het vervangen
van de straatverlichting door led-armaturen zullen de
werkzaamheden worden afgerond. Voor de financiering
is een subsidie uit 15V-middelen beschikbaar gesteld
door de provincie Fryslân.

openbare ruil- en verkoopbeurs
De Cultuur Historische Vereniging ‘Eylandt Flielandt’
houdt haar jaarlkse Algemene ledenvergadering op
zaterdag 29april2017 om 13.00 uur in de Nicolaaskerk
te Vlieland. De afgelopen jaren was er na de
vergadering altijd een lezing.
Dit jaar is er voor gekozen de ledenvergadering te
combineren met een openbare ruil- en verkoopbeurs.
Diverse verzamelaars zijn uitgenodigd (een deel van)
hun verzameling aan andere belangstellenden te tonen.
We denken dat het inspirerend kan zijn op die manier
eenieder die als hobby “Vlieland heeft, met elkaar in
contact te brengen.
De verzamelingen kunnen worden bekeken, er kan
worden geruild en er is de mogelgkheid objecten te
kopen en te verkopen.
De jaarvergadering begint om 13.00 uur. De
verzamelbeurs is open van 14.00-16.00 uur. Leden en
niet-leden zijn zowel voor de vergadering als voor de
beurs van harte uitgenodigd!
Bestuur CHV Eylandt Flielandt

Tromp’s Huys ‘Achter Diek”
Op zondag 16juli zal voor de derde maal het
muziekfestival Achter Diek losbarsten in Betzy’s Tuun.
de tuin achter Museum Tromp’s Huys. Het thema is dit
jaar ‘Herinneringen’.
Datum: 16juli
Tijd: 12.00-18.00 uur
Artiesten o.a.: Vlielander zeemanskoor en Drijfhout.
Easy and Free uit Giethoorn en Reuring uit Enkhuizen.
Gerookte vis, haring, bier, wün en fris
Kramen met kunst en nijverheid
Demonstratie Ambachten
Vrij entree

meibrand
Op maandag 1 mei 2017 vindt dejaarlkse meibrand
plaats. Al uw hout (schoon en onbehandeld, dus geen
bouw- en sloopaval) kan worden aangeboden op de
locatie bij het rijgat tegenover de volkstuintjes. U kunt
hier terecht op woensdag 26, donderdag 27 april en
vrijdag 28april tussen 15.00 en 1730 uur
Bij het aanbieden wordt een voorcontrole gedaan; niet
geschikt materiaal dient uzelf weer af te voeren. U
wordt verzocht het brandmateriaal zelf af te leveren.
De meibrand wordt ontstoken op maandag 1 mei om
19.00 uur.

enquête proef dienstregeling
veerdienst
Sinds 10januari 2017 wordt een nieuwe
winterdienstregeling van en naar Vlieland gevaren. Het
gaat om een proef die duurt tot en met 6juli 2017.
Om de proef te evalueren is bureau Goudappel Coffeng
uit Deventer ingeschakeld. Zij hebben daartoe een
enquête ontwikkeld, Leden van het klantenpanel en de
Raad van Advies van Doeksen zijn hierbij betrokken
geweest.
Eind vorige week hebben eilander pashouders met een
bij Doeksen bekend e-mailadres de enquête met vragen
over de proef met de dienstregeling ontvangen. Ook
gasten met een vastereizigerspas ontvingen een
vragenlijst. Eilanders zonder e-mailadres krijgen de
vragenlijst per post toegestuurd. Uiterlijk zaterdag 22
april moeten zij deze in hun brievenbus hebben
gekregen. Reizigers zonder pas worden op de
veerdienst van 14 en 28 april door enquêteurs benaderd
en een deel van de niet-frequente reizigers die niet op
de boot al benaderd zn krijgt digitaal een vragenlijst.
De enquêtes moeten teruggestuurd zijn op 29 april.
E-mailontvangers krijgen eind deze week nog een
herinnering als zij de enquête nog niet hebben
teruggestuurd
Mocht u als eilander geen enquête hebben ontvangen,
wilt u dat dan aan onderstaande personen doorgeven?
Zij zorgen dan dat u alsnog een enquête ontvangt.
Jelva van der Werf, Klantenpanel bevolking. Dorpsstraat
179, 8899 AG Vlieland; 06-20549371;
pel va van de rvj e rf oti ook. corn,
en Frank Weber, Raad van Advies bevolking. Sikkelduin
9, 8899 CG Vlieland, 0562-850501, mobiel.
06171016556; weberfrankhome.nl

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 Um 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)

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 16.00 uur. Buiten
deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk
Adresgegevens gemeente vlieland Postbus 10 8899 ZN Vlielant e-nai! ,rfDv’ie’and r, t&efccn 0562 5200
vi eiad n
vlielands Kwartier voor Welzijn. Wonen, inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11 00 uur in de uitecn. begar.e grond Annemarie Ko is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend telefoonnummer 06-15249717/0562-452713
Kiachteniijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
5oZaWe: wvïn scza.;-nw-Fvsar 9!
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkviieland.nl; deadline aanievering kopij donderdag 10.00 uur.
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