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gemeentehuis en gemeentewerf zijn
gesloten op 25 en 26 mei
Vanweoe Hemelvaart en een collectieve vrije dac zijn
zowel he gemeentehuis as de gemeentewerf en
milieustraat ge&oten op donderdag 25 en vrijdag 26
met.

wijziging inzameling bedrijfs- en
huishoudelijk afval
Het bedrijfs- en huishoudelijk afval wordt in week 21
gezamenlijk op woensdag 24mei ingezameld.

geen inloopspreekuur dinsdag 23 mei
Vanwege een symposium van de Waddenacademie is
er op dinsdag 23 mei geen inloopspreekuur van het
college.

aanvraag evenementenvergunning
Onderstaande aanvraag voor een
evenementenvergunning ligt ter inzage op het
gemeentehuis. Wij publiceren onderstaande aanvraag
om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte stellen.
Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt.
de publicatie heeft slechts tot doel de gelegenheid te
bieden de procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk
tegen een verleende vergunning
Aanvraag evenementenvergunning
Stichting Into the Great Wide Open, 31 augustus tol en
met 3september2017 op diverse locaties
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande aanvraag
kunt u terecht bij het loket in het gemeentehuis
(telefoon 0562-452700)

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteit:
de heer L.M. Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen ‘t Badhuys Badweg 5 e Vli&and
op zaterdag 3jur.i 2017 vanaf 20.C0 tot 24.CC uur
en zondag 4juni 2017 van C0.00 uur tot 01.00 uur
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2,21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze vocrschriften
zn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (w-.v vlieland.nl).
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omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn vcornemens een omgevingsvergunning
voor inrichting veranderen/uttbreiden (milieu) te
verlenen vcor het pand Fortweg 7 te Vlieland. De
aanvraag voidoet aan de indieningsvereisten zoals die
zijn gesteld in artikel 3 3 van de Ministeriële regeling
Om gevingsrecht.
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de
overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken
vanaf heden gedurende zes weken (tot uiterlijk 28juni
2017) voor een ieder ter inzage gedurende
openingstijden op het gemeentehuis te Vlieland en bij
de FUMO, J.W. de Visserwei lOte Grou
Gedurende deze periode kan er door belanghebbenden
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt De
2ienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10
8899 ZN Vlieland.

bezoek welstandscommissie Hûs en
Hiem
Maandag 29mei 2017 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie HOs en Hiem de gemeente
V:ieland en houdt spreekuur op het gemeentehuis van
11.00-13 CD uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, telefoon 0562-462700

volgende week geen Uit het Kastje
Volgende week 27 mei verschijnt er geen “Uit het
Kastje” in verband met Hemelvaart en een verplichte
vrije dag op vrijdag 26 mei voor de ambtelijke
organisatie

agenda raadsvergadering maandag
29 mei 2017 aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst (+ woordelijk verslag)
raadsvergadering 20april2017
b: Besluitenlijst raadsvergadering 24april2017
c: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 24
anril 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken wadden
samenwerking, overige
samenwerkingsverbanden. De Jutter en de
Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Concept-uitvoeringsprogramma duurzame
energie gemeente Vlieland 2017-2022
Besluiten
9. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
FUMO
10. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
Hûs en Hiem
11. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Fryslân
12, Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
13. Onderhoud raadszaal en gemeentehuis
14. Gemeentelijk rioleringsplan
15, Wegdek pad van twintig
16. Verhogen subsidie Noordwester (2016 en 2017)
17. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nI. 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.ooslerhavencvlieland.nl).

te koop
BOOMSTAMMEN
In het vroege voorjaar heeft de gemeente
verschillende bomen geveld in het dorp. De takken
zijn op de brandstapel voor de meibrand gegaan,
maar de stammen zijn bewaard voor de liefhebbers.
Het betreft stammen van iepen, eiken, essen en
dennen.
U kunt op het hout bieden, hiervoor zijn ze
genummerd. U kunt bieden per stam.
De stammen zijn te bezichtigen op de gemeentewerf.
Het hout gaat naar de hoogste bieder, bij gelïjke
biedingen wordt er contact opgenomen.
De stammen zijn af te halen en ze worden verkocht
zoals gezien.
U kunt bieden per e-mail: opzichter@vlieland.nl, tot
maandag 5juni 12:00 uur.
WRAK
Op 23 april is het zeiljachtje “Dunlin” op de Vliehors
gestrand. Na onderzoek van de politie is het wrak
vrijgegeven. De familie en de verzekeraar willen de
boot niet terug.
Aan boord zijn voor de liefhebber nog vele bruikbare
onderdelen aanwezig. Mocht u interesse hebben,
dan kunt u een bod uitbrengen op het wrak.
De boot gaat naar de hoogste bieder. bij een gelijke
bieding wordt er contact opgenomen.
De boot wordt verkocht zoals gezien.
De boot is te bezichtigen en later te demonteren op
de gemeentewerf.
U kunt uw bod per e-mail uitbrengen:
opzichter@vlieland.nl ,tot maandag 5juni 12:00 uur.

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 mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10. 8899 ZN Vlieland, e-mail infoOvlieiand.nl. telefoon 0562 452700.
iw. vlieland nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton. begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SeMcenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

