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verleende reguliere
omgevingsvergunning

programma
herdenking 4 mei 2017

Burgemeester en wethouders maker. bekend dat zij de
vogende omgevinosverounnng hebben verleend.
voor bouwen
• Voor de oprichting van een appartementencompex
op het perceel Willem de Vlaminghweg 17 te Veiand
(verzonden 26april2017).

19.00 uur
19.15 uur

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de bouw van woon- en werkruimten op het
perceel Dorpsstraat 149 te Vlieland (ingekomen 8
maart 2017)
• Voor (legalisatie van) het plaatsen van drie
dakramen aan de westzijde van het pand Dorpsstraat
29 te Vlieland (ingekomen 14 maart 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

19.45 uur.

N B Aan degenen die de bijeenkomst in de kerk niet
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraaf
plaats, wordt verzocht op het Kerkplein te wachten en
achteraan te sluizen bij de stoet uit de kerk.
1959 uur.
20.00 uur.
20.02 uur.

verleende evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende evenementenvergunningen hebben
verleend:
• Vlieland Groet, Vuurtorenloop 13 en 14mei,
vedeend 25april2017
• Kunstkring Vlieland, kunstmarkten Kerkplein 12juli,
26juli en 9 augustus 2017, verleend 18 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. S:uur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10. 88g9 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

gemeentehuis en -werf 5 mei gesloten

Kerk geopend
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst.
g&eid door ds. Frans Weeda
Einde van de bijeenkomst. Iedereen
begeeft zich naar de begraafplaats,
voorafgegaan door een detachement,
gevormd door defensie en politie en
daarna de genodigden.

20.10 uur.

Het Taptoesignaal wordt geblazen.
Twee minuten stilte.
De fanfare speelt het Wilhelmus.
De kransen worden bij het monument
gelegd namens de burgerij, defensie en
veteranen en de schoolkinderen zetten
bloemen op de oorlogsgraven. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid bloemen of
kransen neer te leggen
Vertrek van het detachement en
genodigden naar het Kerkplein waar de
stoet uiteen gaat.

vlagprotocol
Op de avond van 4mei hangen
in Nederland de vlaggen
halfstok als blijk van eerbied en
4 en 5 mei
respect voor de doden. De
periode waarin de vlag halfstok
hangt duurt van 18.00 uur tot
zonsondergang (21:10 uur). De
vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur
zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen
na de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen.
Het gemeentebestuur verzoekt de plaatselijke
middenstand en met name de horeca-instellingen om
de activiteiten op de avond van 4 mei 2017 aan te
passen aan het karakter van deze dag.

Op vrijdag 5 mei, Bevrjdingsdag, zijn het gemeentehuis
en de gemeentewerf gesloten.

mei brand

wijziging inzameling bedrijfsafval

Op maandagavond 1 mei zal om 19.00 uur de
meibrand ontstoken worden.

Het bedrijfsafval wordt donderdag 4 mei ingezameid.

spreekuur dierenarts
Dierenarts 1<. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 6
mei in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152. Voor
een afspraak of telefonisch consult kunt u bellen met
06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, tel.0562-451307.

besluitenlijst gemeenteraads
vergadering 24 april 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in
een openbare vergadering op 24 april 2017, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 27 maart 2017 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Vaststellen bebouwde kom grenzen:
Besluit: de bebouwde kom grenzen in het kader
van artikel 20a van de Wegenverkeerswet vast te
stellen zoals aangegeven op de kaart in de
bijlage bU het raadsvoorstel.
4. Vaststellen plan van aanpak woonvisie:
Besluit: in te stemmen met het plan van aanpak
opstellen woonvisie.
5. 2e begrotingswijziging 2017:
Besluit: de tweede wijziging van de begroting
algemene dienst gemeente Vlieland 2017 vast te
stellen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

energieloket open op donderdag
4mei2017 van 10-11 uur
U wilt energie besparen, maar u weet niet waar u
moet beginnen?
U wilt uw huis isoleren, maar u vraagt zich af of er
subsidiemogelijkheden zijn?
U wilt zonnepanelen op uw eigen of op het dak van
een ander; kan dat?
U woont in een huurwoning en wilt zonnepanelen,
mag dat?
Op Vlieland is windenergie nog- niet mogelijk; zijn
er wel mogelijkheden om aandelen van een
windmolen op de wal te kopen?

bloktijden 2017
Met ingang van maandag 1 mei 2017 zijn de
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 bloktijden niet van toepassing zijn op het
WVG (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 huipdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera
•
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
individuele 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 onverminderd van kracht.

—

Antoine Maadens is donderdag 4 mei aanwezig op
Vlieland. U kunt binnenlopen op het gemeentehuis
en uw vragen aan hem voorleggen van 10.00—11.00
uur.
Hij is daarnaast altijd telefonisch, via email en via de
sociale media beschikbaar.
Antoine Maartens is in dienst van Stichting Urgenda
(www u rg end a. n 1).
Dit zijn zijn gegevens:
telefoonnummer: 0626160892
email: antoine.maartens©urgenda.nl
Twitter: wadden_energie (zoek energieloket)
.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10,8899 ZN Vlieland, e-mail nfovlieland.nl. telefoon 0562 452700.
www. vlieland,nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van
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 geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

