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besluitenlijst gemeenteraads
vergadering maandag 29 mei 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 2g mei 2017, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 20april 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 20april2017 ongewijzigd vast te stellen.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 24april 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 24april2017 ongewijzigd vast te stellen.
3. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
FUMO:
Besluit:
• Kennis te nemen van de jaarstukken van de
FUMO;
• Als gevoelen over de
ontwerpprogrammabegroting 2018 van de
gemeenschappelijke regeling FUMO kenbaar te
maken instemming met de documenten en het
daarin verwoorde beleid.
5. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
Hûs en Hiem:
Besluit:
• Kennis te nemen van de jaarstukken HOs en
Hiem over 2016;
• Geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2018 Hûs en Hiem.
6. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
Veiligheidsregio Fryslân:
Besluit:
• Kennis te nemen van de financiële stukken van
de Veiligheidsregio Fryslân;
• Geen wensen en bedenkingen te uiten ten
aanzien van de financiële stukken van de VRE.
7. Ontwerpbegroting 2018 Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân:
Besluit: als gevoelen over de ontwerpbegroting
2018 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noordwest Friesland kenbaar te
maken dat de raad van Vlieland instemt met deze
begroting.
8. Onderhoud raadszaal en gemeentehuis:
Besluit:
• de raadzaal te moderniseren met een glazen
wand, het meubilair te vervangen en een
separatiewand aan te brengen;
• onderhoud uit te voeren aan gangen, kantoren
en dakviakken op de bovenverdieping;
• een budget beschikbaar te stellen van
€223.000, te dekken voor € 150.000 uit de
bestemmingsreserve opknappen raadzaal en voor
€73.000 uit de bestaande middelen voor
gebouwonderficud 2017.

3 juni 2017
9. Gemeentelijk rioleringsplan:
Besluit: het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2023
vast te stellen.
10. Wegdek pad van twintig:
Besluit:
• het Pad van Twintig te bestraten met
betonklinkers in elleboogverband op een breedte
van 2,40 m, aan beide zijden omzoomd met een
strook van doorgroeistenen ter breedte van 60 cm;
• het fietspad aan het eind van het Pad van
Twintig landinwaarts te verleggen;
• hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
€220.000, te dekken uit de reserve wegen.
11.Verhogen subsidie Noordwester (2016 en 2017):
Besluit:
• eenmalig de subsidie 2016 voor De
Noordwester aan te vullen met €46.500,-:
• de subsidie 2017 te verhogen met € 42.000,-;
• hiertoe een begrotingswijziging goed te keuren
ter dekking van de verhoging 2017.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 6juni2017 houdt wethouder Rients Hoekstra
inloopspreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis.

collecte
Het Oranjefonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag Stoten met zaterdag 10juni.

opnamen televisieserie ‘Dokter Deen
seizoen 4’
Voor de televisieserie Dokter Deen wordt een vierde
serie opgenomen op Vlieland. Dit zal op verschillende
locaties de komende weken plaatsvinden. Om u
hierover zo goed mogelijk te informeren zal er per week
een schema in Uit Het Kastje’ gepubliceerd worden.
Toch kan het nog voorkomen dat de planning nog
wijzigt.
Dinsdag 6juni vanlo.45 tot 20.00 uur: Dorpsstraat en
Middenweg ter hoogte van nummers 68 78
Woensdag 7juni van 09.00 tot 20.00 uur Dorpsstraat
en Middenweg ter hoogte van nummers 68 78
Donderdag 8 juni van 08.00 tot 20.00 uur:
strandopgang CSK
Vrijdag 9 juni van 7:00 tot 11:00 uur strandopgang bij
hotel Seeduyn, Manege; van 10:00 tot 15:30 uur:
Veerhaven/Havenweg ter hoogte van nummer 15 en
van 15:00 tot 16:00 uur: Havenweg.
-

-

De gemeente heeft toestemming gegeven aan het
productieteam om voor korte periodes het verkeer te
mogen stremmen. Alle wegen blijven goed toegankelijk,
maar het kan voorkomen dat uw medewerking wordt
gevraagd om even te wachten om de opnamen te
kunnen maken.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het verplaatsen van de strandunit op het
strand rechts van de strandopgang bij Westcord
Hotel Seeduyn (ingekomen 23mei2017).
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de
wandelroute rondom de vuurtoren op het
Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 31 mei
2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de bouw van woon- en werkruimten op het
perceel Dorpsstraat 149 te Vlieland (verzonden
31 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.

staand want vissen Noordzeekust
Ook voor 2017 is het voor inwoners van Vlieland
weer mogelijk om vanaf 1 juli 2017 met staand want
te vissen aan de Noordzeekust, omdat het gaat om
historisch of van oudsher bestaand gebruik. U kunt
zich daarvoor (weer) laten registreren bij de
gemeente Vlieland. De registratie is een jaar geldig.
De voorwaarden om te kunnen vissen met staand
want zijn:
1) dat het een vistuig betreft
a. met een maaswijdte van tenminste 110
millimeter, gestrekt gemeten;
b. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat;
c. dat bestaat uit enkeldradig garen;
d. met een lengte van ten hoogste 50 meter,
gemeten langs de bovenpees van het net;
e. met een hoogte van ten hoogste 110
centimeter. gestrekt gemeten.
2) dat het net wordt verankerd aan de bodem,
waarbij de bovenpees ten hoogste 65 centimeter
boven de bodem aan de verankering wordt
bevestigd;
3) dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en

laagwaterlijn;
dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal
wordt geïnspecteerd en degene die vist bij de
gemeente waarde visserij plaatsvindt in
voorkomend geval opgave doet van de aantallen
gevangen bruinvissen en de plaats waar deze
zijn gevangen.
De netten moeten worden gemerkt met het
registratienummer dat u van de gemeente krijgt. De
regels die gelden op grond van de APV over het
rijden op het strand blijven onverkort van kracht. Voor
registratie en of informatie kunt u zich op kantooruren
melden bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562452707.

4)

wijziging Verordening Romte 2014 en
kaart Weidevogelgebieden Fryslân
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân
hebben in hun vergadering van 16mei2017 de
Ontwerp wijziging Verordening Romte Frysln 2014
vastgesteld. Tegelijk met de ontwerp
wijzigingsverordening is een aanpassing van de kaart
Weidevogelgebieden, behorend bij de Verordening
Romte Fryslân 2014. gemaakt. Beide stukken liggen
ter inzage op het gemeentehuis tot 9juli 2017.
Hoe kunt u een reactie geven?
U kunt uw opmerkingen schriftelijk inbrengen,
gericht aan Gedeputeerde Staten van Fryslân,
Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden, onder
vermelding van Reactie op Ontwerp Wijziging
Verordening Romte Fryslân/kaart
Weidevogelgebieden’, of via het e-mailadres
f. ilderd aEfrvslan n 1
.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Gedeputeerde Staten (GS) zullen alle reacties die op
tijd zijn ingediend beoordelen en beantwoorden in
een reactienota. Zodra GS de reactienota heeft
vastgesteld, ontvangt u daarover bericht. De
wijzigingsverordening zal naar verwachting eind dit
jaar door Provinciale Staten worden vastgesteld. De
kaart Weidevogelgebieden wordt na de
terinzagelegging definitief door Gedeputeerde Staten
vastgesteld.
Voor vragen over de ontwerp-wijzigingsverordening
kunt u contact opnemen met mevrouw F. Jilderda,
telefoon 058-2925243, e-mailadres
wlderdaafrvslan.nl; voor vragen over de kaart
Weidevogelgebieden kunt u contact opnemen met
mevrouw H. de Jong, telefoon 058-2925100, e
mailadres h.dejongafryslan.nl.

demo-model ondergrondse container
Voor het gemeentehuis staat —tijdelijk- een
demonstratiemodel van een ondergrondse container.
Wilt u het systeem uitproberen of er vragen over
stellen, dat kan dinsdag 6juni, woensdag 7juni en
donderdag 8juni2017 van 14.00- 15.00 uur

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 lot 16.00 uur
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail info1vIieland.nl. telefoon 0562 452700,
www.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: 06-15249717/0562452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Seivicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkvlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

