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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Vliepark 16 te
Vlieland (ingekomen 10juli2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

15juli2017

Agenda raadsvergadering maandag 17
juli 2017 Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 26juni 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 26
juni2017
Informeren

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergu nninQ
•
Fanfare Vlieland, diverse zomeravondshows,
verleend 12 juli 2017;
•
Uitedonfeest, 10augustus2017, verleend 10 juli
2017.
StandlaatsverqunninQ
•
De heer R.D.A. Rispens, hoek Badweg / Willem de
Vlaminghweg, verleend 11juli2017.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteit van de heer P.
van Essen, ten behoeve van Hotel De Wadden.
Dorpsstraat 61 te Vlieland op de woensdagen:
19juli en 2augustus en 16augustus2017 van
14.00 20.00 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 de website van de gemeente
Vlieland (www,vlieland.nl).
—

inloopspreekuur gemeentehuis
Op dinsdag 18 juli houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 —16.00 uur op het gemeentehuis.

3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De JuHer en de Uiterton
4. Informatie van het college
5, Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers

Bespreken
8. Concept omgevingsvisie Oosterseveld
Besluiten
9. Wijziging centrumregeling samenwerking sociaal
domein Friese gemeenten
10. Jaarverslag + verslag interbestuurlijk toezicht
archief 2016
11. Kaderbrief 2018
12. Begrotingswijziging 2017 nr. 3
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.00sterhaven@vlieland.nI).

Energie Coöperatie
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jaarvergadering Energie Coöperatie
Vlieland ECV
-

Op 5juli werd de 1e formele jaarvergadering van de
ECV gehouden in de Jutter. Het aantal leden, oftewel
aandeelhouders, is in 2017 explosief gestegen tot
100. Het streven is om dit te verdubbelen voor het
eind van dit jaar. Het financieel verslag over 2016
werd goedgekeurd en de ECV is in gesprek met
potentiële nieuwe bestuursleden.
Het project zonneakker werd gepresenteerd door Jan
den Ouden. Er is een prospectus beschikbaar en
vanaf nu kunnen ECV-Ieden intekenen op de lening
die 2,5% rendement oplevert. Geplande start van de
bouw is eind 2017. De zonneakker zal 250 â 300
huishoudens gaan voorzien van Vlielandse groene
stroom.
Vervolgens presenteerde Jan het project
postcoderoos waarvoor ook een subsidie is
verkregen. Het eerste project betreft het dak van de
loods van Frisia, waarop ongeveer 160 panelen
komen te liggen. Hiermee kunnen 10 â 13
huishoudens worden voorzien van elektriciteit. Na
succesvolle realisatie zullen meerdere projecten
volgen. Je moet lid én klant van de ECV zijn om
hieraan te kunnen meedoen.
De Duurzame Energie Unie, leverancier van
duurzame energie voor de ECV, gaat van naam
veranderen. Klant worden van de ECV, dus CO2vrije energie afnemen, is op dit moment extra
aantrekkelijk. Vlielanders die nu klant worden hoeven
het 1e jaar geen vastrecht te betalen. Zie hiervoor de
site .r.’,w Sameron n’
Voor alle verdere informatie verwijzen wij u naar de
website vr;r,’; ecv1e:and nI of neem contact op met
de ECV via infoEecvheland nI U kunt ons ook
aanspreken op de Braderie.
.

registratie woningzoekenden
Om te kunnen beoordelen of een door de gemeente
Vlieland voorgedragen kandidaat-huurder voor een
sociale huurwoning in aanmerking kan komen,
vereist WoonFhesland een inkomensverklaring van
de belastingdienst over 2016. Deze
inkomensverklaring kan sinds 1juli2017 worden
gedownload op ww:j.beiasbnodienst ni.
Als u staat ingeschreven als woningzoekende in de
gemeente Vlieland. verzoeken wij u om, als u dit nog
niet gedaan heeft, deze inkomensverklaring over
2016 bij ons in te leveren. Dit kan eenmalig, en hoeft
dan niet meer op het moment dat u op een woning
reageert.

registratie staand want vissen
Noordzeekust
Ook voor 2017 is het voor inwoners van Vlieland
weer mogelijk om vanaf 1juli tot en met 31 december
2017 met staand want te vissen aan de
Noordzeekust, omdat het gaat om historisch of van
oudsher bestaand gebruik. Wilt u ook dit jaar gebruik
maken van uw bestaande vergunning, dan dient u
zich daarvoor opnieuw te laten registreren bij de
gemeente Vlieland; de registratie is namelijk een jaar
geldig. Heeft u nog geen vergunning? Dan kunt u
zich voor registratie en/of informatie tijdens
kantooruren melden bil mevrouw E.J. Veerdig-Robijn,
tel. 0562-452707.

ophaaldag groen tuinafval
Op dinsdag 18 juli 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 zandhoren hier niet bij.
U hoeft het niet meer aan te melden, de ophaaldienst
rijdt een vaste route binnen de bebouwde kom. Als u
tuinafval wilt aanbieden, dient u dit voor 06.00 uur in
de berm te zeilen. Woont u buiten de bebouwde kom
en wilt t’ tuinafval aanbieden, dan dient u dit door te
geven aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562452700 of via e-mail burgerzakenvlieland.nl

Parkeren Fortweg
Sinds enige tijd is het paviljoen aan het eind van de
Fortweg geopend. De gemeente zal aan het eind van
de Fortweg nog enkele parkeerplaatsen aanleggen.
Dit is vertraagd doordat Liander nog een stroomkabel
moet aanleggen, waarvan het tracé door de beoogde
parkeerplaatsen loopt. Als gevolg hiervan kunnen de
parkeerplaatsen pas na de zomer worden
gerealiseerd.
Tot die tijd vragen wij uw begrip en medewerking om
uw auto niet in de natuur te plaatsen. maar waar
mogelijk in de berm zo dicht mogelijk langs de weg.

herinneringen aan vroeger in een
prachtige tuin
Derde editie muziekfestival ‘Achter Diek’
Op zondag 16juli vindt alweer de derde editie van
het festival Achter Diek plaats. De initiatiefnemers
Madan Woestenburg en Elsje de Ruijter hebben
inmiddels voldoende bewezen een leuk festival te
kunnen neerzetten in Betzy’s Tuun, de tuin van
Museum Tromp’s Huys. Er is door Madan weer een
gevarieerd programma samengesteld. De
programmering staat dit jaar in het teken van
herinneringen aan vroeger. Aanleiding vormt de
tentoonstelling Portret van Vlieland in Museum
Tromp’s Huys, waar 70-plussers herinneringen
ophalen aan vroeger.

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 gemeenta 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 Uitedon, 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
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkcvlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur,

