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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 100 te
Vlieland (verzonden 26 juni 2017).
• Voor het verplaatsen van de strandunit op het
strand rechts van de strandopgang bij Westcord
Hotel Seeduyn (verzonden 28 juni 2017).

overige verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning hebben verleend:
evenementenvergunning
• Horizontoer, 9 en 10 augustus (verleend 29 juni
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.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering maandag 26 juni 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 26 juni 2017, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 mei 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 mei 2017 ongewijzigd vast te stellen.
Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
Jaarverslag leerplichtbeleid schooljaar 2015-2016:
Besluit: vast te stellen het jaarverslag
leerplichtbeleid schooljaar 2015-2016.
Begroting 2018 en meerjarenperspectief 20182021 van het samenwerkingsverband “De
Waddeneilanden”:
Besluit: in te stemmen met de conceptbegroting
2018 van “De Waddeneilanden”.
Benoeming eilandschilder:
Besluit: de heer Michael Horn per ingang van 1
juli 2017 te benoemen tot “eilandschilder” voor een
periode van drie jaar.
Jaarrekening 2016:
Besluit:
• vast te stellen de jaarrekening 2016;
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•

het jaarrekening saldo van € 713.000 toe te
voegen aan de algemene reserve.

De voorzitter, C. Schokker - Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

bloktijden 2017
Met ingang van zaterdag 1 juli 2017 zijn de bloktijden
voor het hoogseizoen in de Dorpsstraat weer van
kracht. De Dorpsstraat is dan voor gemotoriseerd
verkeer met een A-vergunning in de maanden juli en
augustus alleen toegankelijk van:
•
06.30 uur tot 09.30 uur
•
17.30 uur tot 19.30 uur
In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
•
de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)–vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
•
de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het
kelderbier af te leveren
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera
•
in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten
•
buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming wordt verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden
•
gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden
is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij
in acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 4 juli 2017 houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 –16.00 uur in het gemeentehuis.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 4 juli 2017 wordt het grof huishoudelijk
afval opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval of bouw- en sloopafval.
Als u grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit
van tevoren telefonisch opgeven via telefoonnummer
0562-452700 (tot uiterlijk maandag 3 juli 16.00 uur) of
via onze website (www.vlieland.nl, digitaal
loket/inwoners/Grof huisvuil).
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te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoning voor verhuur wordt aan-geboden:

rook- en stookverbod in bossen en
natuurterreinen
Ondanks de regen van de
afgelopen dagen, geldt er vooralsnog tot 1 augustus - nog
steeds een rookverbod in en bij
natuurgebieden, bossen en
duinen. Het verbod geldt ook
voor barbecueën in de natuur of
open vuur.

eilandschilder
Nieuwestraat 18
Type woning:
Bouwjaar:
Energielabel:

tussenwoning
1953
B

Indeling:
begane grond; woonkamer
keuken
toilet
berging
tuin
eerste verdieping; slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer
netto huurprijs € 594,84

18 m2
6 m2
7 m2
130 m2
9,3m2
8,6 m2
4,6 m2
2,8 m2

Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning en
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich hiervoor inschrijven door
middel van een formulier dat verkrijgbaar is aan de
balie van het gemeentehuis of via de website van de
gemeente Vlieland, www.vlieland.nl.
Belangrijk!
Bij het inschrijfformulier moet u een zogenaamde IB60verklaring overleggen van 2015 (of 2016 verkrijgbaar
vanaf 1 juli), zowel van uzelf als van degene met wie u
de woning zou betrekken. Dit is een
inkomensverklaring die u kosteloos kunt aanvragen bij
de Belastingdienst via telefoon-nummer (0800)0543.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden
hierin niet meegerekend. Het 7 tot 10 werkdagen
voordat u uw IB60-formulier van de belastingdienst
ontvangen heeft.
Uiterste reactiedatum
U kunt op deze woning reageren tot uiterlijk maandag
10 juli 2017, 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend of onvolledig zijn, worden niet in
behandeling genomen.

Vier jaar geleden is voor het eerst een ‘eilanddichter’
benoemd, die deze titel mocht gebruiken en tevens een
bescheiden stimuleringssubsidie ontving. In het
voorjaar van 2016 liep haar periode af en is er conform
gedane belofte een dichtbundel verschenen van de
opgeleverde gedichten.
De raad van de gemeente Vlieland heeft op 26 juni
2017 het voorstel aangenomen om op voordracht
van het bestuur van Stichting Museum Tromp’s Huys
dit keer een eilandschilder te benoemen en wel in de
persoon van de heer Michael Horn, die na een korte
selectieprocedure is uitgekozen.
De kunstenaar ontvangt ook een gemeentelijke
subsidie (€ 500,-). Hij krijgt na afloop van de periode
een expositie aangeboden in Museum Tromp’s Huys
en er wordt een boekje uitgegeven als expositiegids.

