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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zjn
ingekomen
voor bouwen
• Voor de realisatie van een entreegebouvi bij Stelling
12H Ie Vlieland (ingekomen 12juni2017)
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het vervangen van de huidige haïfverharding
van Pad van 20 te Vlieland door betonklinkerkeien
(ingekomen 9juni2017)
• Voor het aanpassen van het fietspadtracé Veenpad
kruising Pad van 20-Malgumpad te Vlieland
(ingekomen 9juni 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunning hebben verleend
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het vervangen van de huidige halfverharding
van Pad van 20 te Vlieland door betonklinkerkeien
(verzonden 13juni 2017).

bezwaar
Tot zes weken na Ge verzenddaum van een besluit
kunnen beianghebbenden 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

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele fesliviteit
Mevrouw A.A. Reijkers ten behoeve van Badhotel
Bruin, Dorpsstraat 86 te Vlieland op
23 juni 2017 van 20.00-2400 uur en
24 juni van 20.00-24 00 uur
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21. in het besluit algemene regels voor
inr:chtingen milieubeheer geldende voorschriften uit Ge
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op v;.v’.v vI:eiard ni

collecte
Het Rode Kruis heeft een coliectevergunning gekregen
voor maandag 19juni tot en met zaterdag 24juni 2017

17juni 2017

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 20 juni 2017 houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1500—1600 uur in het gemeentehuis

agenda raadsvergadering
maandag 26 juni 2017
1. Aanvang 19.30 uur
2. Opening en vaststellen agenda
Besluitenlijst raadsvergadering 29 mei 2017
a
b
Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 29
mei 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking. overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4 Informatie van het college
5 Ingekomen stukken
6 Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besp reken
Besluiten
8 Jaarverslag Ieerplichtbeleid schooljaar 2015-2016
9 Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2016-2021
van het samenwerkingsverband “De
Waddeneilanden
10 Benoeming eilandschilder
11 Plan van aanpak Dorpsstraat
12 Jaarrekening 2016
13 Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
v,w’/ 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 oosterhavenvIieiantt).

ophaaldag groen tuinafval
Op dinsdag 20juni wordt het groen tuinafval
opgehaald. Onder groen tuinafval wordt verstaan alles
wat u in de tuin knipt of snoeit aan bomen, hagen,
struiken en ander plantmateriaal. Grond. plaggen en
zand horen hier niet bij.
U hoeft het niet meer aan te melden. de ophaadier.st
rdt een vaste route binnen de bebouwde kom. Als u
tuinafval wi!t aanbieden, dient u dit voor 08.00 uur n de
berm te zetten. Woont u buiten de bebouwde kom en
wilt u tuinafval aanbieden, dan dient u dit door te geven
aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562-452700 of
via e-mail b.rne zei’e—

spreekuur dierenarts

vacature De Jutter

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 24
juni in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult
kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18,00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

De brede school De Jutter zoekt per 1 augustus 2017
een:

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.
Maandag 19 iuni
08.45 10.45 uur Veerboot; 10.45 12.30 uur
Veerdam; 12.00—19.00 Dorpsstraat t.h.v. Praethuys
Dinsdag 20 juni
12.00 -22.00 uur Manege de Seeruyter; 22.00
0000 Vuurtoren.
Woensdag 21 iuni
10.00 15.00 uur Vuurboetsplein ingang
Dorpsstraat; 15.00 16.00 uur Glop naast
Praethuys; 16.00 18.00 uur Dorpsstraat t.h.v. Oude
Raadhuys; 18.00 20.00 uur Dorpsstraat t.h v. Hotel
Bruin
Donderdaa 22 iuni
09.00 19.00 uur Duinzicht
Vrfldag 23 iuni
07.00 16.30 Badhuys / Seeduyn / Praethuys /
Waddendijk
-

—

concièrge (mlv)
voor tenminste 0,6 ife.
Wij zoeken een conciërge, die ervoor zorgt dat iedere
gebruiker van het gebouw zich er thuis voelt en in het
gebouw goed kan werken.
Wij vragen iemand die:
handig is in klussen en huishoudelijke activiteiten
makkelijk en goed is in het aangaan en
onderhouden van contacten
digitaal vaardig is
afspraken kan maken over het gebruik van het
gebouw en erop kan toezien dat die afspraken
nageleefd worden
affiniteit heeft met kinderen en jongeren
bereid is om op wisselende tijden te werken
bereid is eventuele benodigde scholing te volgen

-

-

-

-

-

-

-

—

Wij bieden salariëring OOP schaal 4 conform CAO
P0.

—

—

—

—

—

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.

Sollicitatiebrieven en CV kunnen tot 23 juni 2017
r. De
gestuurd worden aan: c.c:
gesprekken zullen plaats vinden op 29juni2017
.‘-

Bij vragen kan contact opgenomen worden met
Margriet de Ru 056245773.

3D- en keramiekfenomeen bezoekt
Vlieland
Bedcht van De Jufter.
Jonathan Keep is geboren Zuid-Afrikaan, woont
sinds 1986 in Suffolk, Engeland. Hij is werkzaam als
zelfstandig kunstenaar en op zijn gebied, keramiek
en 3D, wereldwijd een fenomeen.
We zijn dan ook heel blij dat we hem naar Vlieland
kunnen halen om leerlingen en bewoners van het
eiland een aantal workshops aan te bieden. Op
woensdag 27juni vanaf 19.15 uur, is iedereen
welkom om hem in actie te zien en zijn 30 phnted art
te komen bewonderen in De Jutter, Lutinelaan 3.
Alvast een voorproefje? Kijk op: www.keep-art.co.uk.

Öpeningstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infovlietand.nl. telefoon 0562 452700.
vPNvi. v ie land nI
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-fryslan.nl
SeMcenummer Woonbedrijf: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhlaEvIieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
.

