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inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 27 juni 2017 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehui&

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 100 te
Vlieland (ingekomen 19juni2017).
voor bouwen in beschermd stads-en dorpsgezicht
• Voor vervangende nieuwbouw van het pand
Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 20juni
2017)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

kennisgeving incidentele festiviteit
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 het
Badhuys, Badweg 5 te Vlieland op
-30juni2017 van 21.00-24.00 uur en
1juli 2017 van 24.00-01.00 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 voorschriften
zijn terug te vinden op www.vlieland,nl.

rook- en stookverbod in bossen en
natuurterreinen
Door de droogte en gelet
op de weersverwachtingen geldt er,
vooralsnog tot 1 augustus,
een rookverbod in en bij
natuurgebieden, bossen
en duinen.
Het verbod geldt ook voor
barbecueën in de natuur of
open vuur

ophaaldag rode milieubox
Op dinsdag 27 juni kunt u huishoudelijk chemisch afval
aanbieden in de rode milieubox, Zorg ervoor dat de
milieubox goed afgesloten is als u hem langs de weg
zet!

agenda raadsvergadering
maandag 26juni 2017
1. Aanvang 19.30 uur
2. Opening en vaststellen agenda
a:
Besluitenlijst raadsvergadering 29mei 2017
b:
Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 29
mei 2017

-

energieloket open op dinsdag 27juni
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
aan de wal te kopen?
—

Antoine Maartens van Stichting Urgenda is dinsdag 27
juni 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.
Telefoonnummer: 0626160892
email: antoine.maadens4urgenda.nl
Twitter: wadden_energie (zoek energieloket)

Info rrn eren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uitedon
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
Besluiten
8. Jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2015-2016
9. Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2018-2021
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
www.vlieland.nl. 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.oosterhavencvlieland. nI).

te huur aangeboden:

bericht van Rijkswaterstaat

Namens WoonPriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoning voor verhuur wordt
aaq92boden:

Afgelopen week is de dijk aan de zuidzijde van het
dorp gemaaid.
Rijkswaterstaat doet hierbij een oproep aan de
aanwonende bewoners om het wandelpad onder
langs de dijk toegankelijk te houden en
overhangende takken en struikgewas te snoeien.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

voorspeelmiddag muziekonderwijs
Berkenlaan 6
type woning:
Indeling:
begane grond;
woonkamer
keuken
badkamer
toilet
slaapkamer
berging
tuin

s en i ore nwo n Ing

eerste verdieping:
zolder

ca
18 m
8,1 m,
4,4 m
12,3 m2
7 m
111,4 m
14,8 m

Huurprijs per maand: € 54764
Deze woning is bestemd voor een één- of
tweepersoons huishouding van personen van 50 jaar
of ouder
Een ieder die behoort tot deze doelgroep,
belangstelling heeft voor deze woning en staat
ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich voor deze woning
inschrïjven door middel van een formulier dat
verkrijgbaar is aan de balie van het gemeentehuis.

Op zondag 2juli om 14:30 uur is de voorspeelmiddag
van het muziekonderwijs. Dit keer voor het eerst in
De Jutter. Iedereen is van harte welkom om naar het
muzikale kunnen van de leerlingen gitaar, zang,
koperblaas en piano te komen luisteren.
Tevens zal saxofoondocent Tim de Vries zich (op
saxofoon) presenteren. Hij zal vanaf het volgend
schooljaar saxofoonlessen gaan verzorgen. Voor
iedereen die belangstelling heeft voor saxofoonles
een extra reden om te komen en om met Tim kennis
te maken.

bericht van De Jufter
uitnodiging 30 en keramiek workshop
Op woensdagavond 28juni zal het fenomeen
Jonathan Keep uit Suffolk, Engeland een workshop
3D en keramiek verzorgen op de Jutter voor alle
geïnteresseerden. Hij geeft workshops over de hele
wereld en is een absolute autoriteit op dit gebied.
We zn dan ook blij en trots om hem in onze school
te mogen verwelkomen. Dit is een unieke kans om
hem van dichtbij in actie te zien en zijn werk te
bewonderen.
Iedereen die dit wil meemaken is van harte welkom
in De Jutter, Lutinelaan 3: inloop vanaf 19:00 uur.
Wat: workshop 30 van Jonathan Keep
Wanneer: woensdag 28juni, vanaf 19:30 uur
Waar: De Jufter, Lutinelaan 3
voor wie: alle geïnteresseerden

Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
maandag 3 juli 2017 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend worden niet in behandeling genomen.
Let op!
Op het moment dat WoonFriesland u een woning
aanbiedt, dient u een recente, zogenaamde lB6Overklaring te kunnen overleggen. Dit is een
inkomensverklaring die u kosteloos kunt aanvragen
bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800)
0543. Het IB-60 formulier bevat inkomensgegevens
van u, uw eventuele partner en/of meerderjarige
medebewoners. Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of
ouder zn, worden hierin niet meegerekend. Het
duurt 7 tot 10 werkdagen voordat u uw 18-60
formulier van de belastingdienst ontvangen heeft.
Zorg dus dat u deze op tijd heeft aangevraagd!
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 infovlieland.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: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 068-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 05-46351579
Kopij: uhk(âvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

