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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor de aanleg van nutsvoorzieningen en
parkeerplaatsen aan de Fortweg nabij de
strandovergang (ontvangen 1 mei 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor verbouw van de panden Havenweg 39 en 41
te Vlieland (verzonden 3 mei 2017).
• Voor verbouw van het pand Willem de
Vlaminghweg 3 te Vlieland (verzonden 3 mei 2017).
voor brandveilig gebruik (melding)
Voor het brandveilig gebruik van ’t Badhuys, Badweg 5
te Vlieland (verzonden 3 mei 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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 9 mei 2017 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00–16.00 uur
in het gemeentehuis.

collecte
De Stichting Longfonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 8 tot en met zaterdag 13 mei
2017.

graftrommels gerestaureerd
In vroegere tijden is het een tijdje “in” geweest om
graftrommels als gedenkteken op graven te plaatsen.
Momenteel zijn er verspreid in Nederland nog ongeveer
duizend graftrommels aanwezig op begraafplaatsen.
Graftrommels zijn kwetsbaar en verkeren vaak in
slechte staat.
Op de begraafplaats Vlieland zijn nog twee van deze
graftrommels aanwezig .Ook deze graftrommels waren
in slechte staat (zie foto’s) en om ze te behouden voor
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de toekomst heeft de gemeente Vlieland in november
2016 opdracht gegeven om deze laatste twee
graftrommels te laten restaureren. Inmiddels zijn ze
gerestaureerd door het graftrommelmuseum
Veenhuizen en zullen ze op vrijdag 12 mei 2017
teruggeplaatst worden op de begraafplaats.
Als u nieuwsgierig bent naar het resultaat, dan bent u
die dag van harte welkom op de begraafplaats om
11.30 uur. De restaurateurs zullen zelf de graftrommels
terugplaatsen en uitleg geven hoe ze de restauratie
hebben gedaan en kunnen eventuele vragen
beantwoorden. Mocht het heel slecht weer zijn dan
ontvangen wij u graag in de raadzaal van de gemeente
Vlieland.

Jaargang 19, nummer 18

Iepen Mienskipsfûns weer open voor
aanvragen
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun
dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en
met 24 mei 2017 subsidie aanvragen uit het Iepen
Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te
voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,4 miljoen euro
beschikbaar.
projecten in volle gang
Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder
subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van
sportprojecten tot projecten op gebied van zorg en
welzijn of natuur en landschap. ‘De Tuin naast de
Branding’ is hier een mooi voorbeeld van. Het gaat om
een hectare grond naast boerderij de Branding op
Schiermonnikoog. Eilanders hebben hier samen een
zelfpluktuin aangelegd, met groente, fruit en bloemen
van het eiland. Naast de oogst zorgt de tuin ook voor
nieuwe netwerken, samenwerking en verbinding. De
groep vrijwilligers die een bijdrage levert groeit. De
jongste is 12 en de oudste bijna 90 jaar. De één
timmert bankjes en de ander helpt bij de bouw van
tunnelkassen. “Het is fijn om te merken dat de tuin nu al
een plek is waar mensen graag zijn”, vertelt de
initiatiefnemer. De eerste oogst van groenten, fruit en
planten verwacht ze eind mei. Voor dit project ontving
de stichting € 10.000,- subsidie uit het Iepen
Mienskipsfûns.
subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 24 mei 2017
(17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De
projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s
helpen de initiatiefnemers graag bij het opstellen van
een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer
informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het
aanvragen van subsidie is te vinden op
www.streekwurk.frl/IMF.

Wetterskip verbeterde 75 kilometer
dijken en kaden in 2016
Wetterskip Fryslân versterkte en verhoogde vorig jaar
20 kilometer aan zee- en IJsselmeerdijken en 55
kilometer aan lokale oevers en kaden. Het waterschap
legde 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan
en creëerde 24 hectare aan extra waterberging in
vaarten en polders. Op de Waddeneilanden werden
maatregelen genomen om verdroging van de natuur
tegen te gaan. Dat staat in de Jaarrapportage 2016 die
het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen
bestuur.
Het algemeen bestuur bespreekt de jaarrekening op
maandag 8 mei 2017 in de commissievergadering
algemene zaken en financiën (deze commissie heet
officieel: Algemene zaken, Primaire Waterkeringen,
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Zuiveringsbeheer en Financiën). Op dinsdag 23 mei
2017 neemt het algemeen bestuur een besluit over het
vaststellen van de Jaarrekening 2016.

sloopwerkzaamheden voormalige
basisschool
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, gaat het
voorspoedig met de sloop van de voormalige
basisschool.
Vanaf volgende week wordt de oude sportzaal weg
gehaald. Daardoor is het niet mogelijk gebruik te
maken van de parkeervakken. Wij verzoeken u dan ook
de voertuigen elders te stallen.
Zoals nu de planning is, zullen de sloopwerkzaamheden nog ongeveer twee weken in beslag nemen.
Aansluitend zullen dan de tijdelijke parkeervakken
worden aangelegd. Naar verwachting zal alles voor
Pinksteren zijn afgerond.

uitnodiging
Fantastisch dat zo velen hun steentje hebben
bijgedragen om het bedrijventerrein weer toonbaar
te maken! Hulde en dank van onze kant!
De buiten de percelen gestalde objecten zijn door de
eigenaren verwijderd. Ondertussen zijn ook de
omliggende duinen ontdaan van afval en zijn diverse
afrasteringen geplaatst. Dit vieren we graag!
Daarom nodigen Staatsbosbeheer en de Gemeente
Vlieland u van harte uit voor een “Opgeruimd hapje en
drankje” en wel op dinsdag 9 mei 2017 van 16.00 uur18.00 uur. U bent dan van harte welkom op het oude
botenterrein.
Graag tot dan!
Gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer Vlieland,
Rients Hoekstra en Tamara Bok

