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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

concept
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 46 te
Vlieland (ingekomen 14juli 2017).
voor bouwen in beschermd stads-en dorpsgezicht
• Voor onderhoud en wijzigen van twee zijgevels van
het pand Dorpsstraat 147 te Vlieland (ingekomen 19
juli2017).
• Voor verbouw van het pand Dorpsstraat 122 te
Vlieland (ingekomen 20juli2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Burgemeester en wethouders zijn voomemens een
omgevingsvergunning voor werk en/of werkzaamheden
te verlenen voor uitbreiding langs de Postweg te
Vlieland van het KPN-netwerk ten behoeve van
Defensieterrein De Vliehors’. De aanvraag voldoet aan
de indieningsvereisten zoals die zijn gesteld in artikel
3.3 van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht. Op
grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de
overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken
vanaf maandag 17juli2017 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage. Gedurende deze periode kunnen
er door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen
kenbaar worden gemaakt. De aanvraag kan gedurende
de openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling
Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk bij het
Witte Lid te Vlieland (verzonden 19juli 2017).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
werk en/of werkzaamheden
• Voor uitbreiding van het KPN-netwerk ten behoeve
van Defensieterrein De Vliehors’, Postweg 9 te
Vlieland (ingekomen 30januari 2017)

evenementenvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning hebben verleend:
•
Halve Marathon zondag 13augustus2017,
verleend 19juli 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.

vlielands kwartier
Vanwege vakantie is er op woensdag 26juli, woensdag
2 augustus en woensdag 9 augustus geen
inloopspreekuur in de Uiterton. Voor vragen over Wmo
voorzieningen kunt u contact opnemen met de Sociale
Dienst in Franeker ma Um vrij van 9.00 uur tot 12.00
uur Tel: 0517-380200 Voor spoedvragen kunt u
contact opnemen met de Toegang van het
gebiedsteam in Harlingen Tel: 140517 optie 2 of mailen
naar gebledsteam(ü»iarlingen nI

werkzaamheden fortweg
Liander zal van maandag 31 juli tot 10augustus
werkzaamheden verrichten naast de Foflweg richting
strandovergang. Zij gaan een kabel ingraven en een
transformatorstation plaatsen.
Enige verkeershinder is hiermee niet te voorkomen.
daarvoor vragen zij uw begrip

stnicolaasglop niet toegankelijk
Wegens bouwwerkzaamheden aan het pand
Dorpsstraat 138, is het St. Nicolaasglop gelegen
tussen het pand Dorpsstraat 138 en 140- niet
toegankelijk tot 1 september 2017.
—

ontheffing bloktijden firma Suradi
Het college heeft in haar vergadering van 18juli2017
besloten om de firma Suradi toestemming te verlenen
om in de Dorpsstraat buiten de bloktijden met hun
bedrijfswagen te mogen rijden tot eind augustus 2017.
De reden hiervoor is dat alle huishoudens in de
Dorpsstraat in deze periode een vervangende
energiemeter krijgen. De firma Suradi heeft
aangegeven zonder de bedrijfswagen met gereedschap
en meetapparatuur de werkzaamheden niet goed uit te
kunnen voeren. Dat is de reden voor het college om in
dit geval bij uitzondering een ontheffing te verlenen van
de bloktijden.

energieloket
Op woensdag 26juli is het energieloket geopend.
Mocht u vragen hebben op energiegebied dan kunt u
bellen en een afspraak maken op telefoonnummer
0626160 892 of via e-mail:
antoine. maadensurgenda ni

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 25juli2017 houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1500 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

gemeenteraad sverg a de ring
besluitenlijst maandag 17juli 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in
een openbare vergadering op 17 juli 2017, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 26juni2017 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Wijziging centrumregeling samenwerking sociaal
domein Friese gemeenten:
Besluit: het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester van onze gemeente
gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen toestemming te
verlenen de Centrumregeling samenwerking sociaal
domein Fhese gemeenten te wijzigen in
Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein
Fryslân 201W, conform bijgaande doorlopende
gewijzigde ontwerp tekst.
4. Jaarverslag + verslag interbestuurlijk toezicht
archief 2016:
Besluit: vast te stellen het integraal jaarverslag 2016
+ verslag interbestuurlijk toezicht 2016 van het
archief van de gemeente Vlieland.
5. Kaderbrief 2018:
Besluit:
de kaderbrief 2018 vast te stellen;
in de begroting 2018 de volgende eenmalige
budgetten op te nemen:
Onderhoud lantaampalen
DorpsstraatlKerkplein
€25.000;
Strandovergang jachthaven
€20.000;
• de restantverplichting die voor 2017— 2019 op de
algemene reserve drukt van € 187.500 voor de
uitvoering van toeristisch beleid in 2017 uit te
nemen uit de algemene reserve en te storten in
de reserve toerisme;
• in de begroting 2018 de volgende structurele
budgetten op te nemen:
Verhoging budget strandbewaking
€10.000
Verhoging subsidie IGWO
€ 25000:
• de volgende projecten toe te voegen aan het
uitvoeringsprogramma toeristisch beleid:
Ontwerpfase en planvoorbereiding De
Nieuwe Noordwester
€ 20,000
Project BOOST Noordwester €17.500
Vervolgfase kwaliteitsverbetering
D
Vuurboetsduin
€15.000
en deze kosten te dekken binnen de voor het
toeristische beleid reeds beschikbare middelen;
• in de begroting 2018 ruimte te reserveren van
€33.000 voor de eventueel benodigde structurele
verhoging van het subsidie aan Stichting
Flidunen;
• in de begroting 2018 ruimte te reserveren van
€ 45.000 voor de eventueel benodigde structurele
verhoging van het subsidie aan Stichting
Noordwester;
• in de begroting 2018 structureel ruimte te
reserveren voor het ouderenwelzijnswerk van
€50.000;

de restantverplichting die voor 2017— 2019 op de
algemene reserve drukt van €217.500 voor de
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in 2017
uit te nemen uit de algemene reserve en te
storten in de reserve duurzaamheid;
• het tarief toeristenbelasting (overzettingen en
overnachtingen) met € 0,20 te verhogen van
€1,50 naar€ 1,70 met ingang van 2018;
• in de begroting 2018 en verder uit te gaan van
een infiatiecorrectie van 2% per jaar;
• de legestarieven 2018 niet te verhogen in
afwachting van een integrale actualisering van de
legesverordening.
• de ramingen van de opbrengsten van de
algemene belastingen met 2% te verhogen;
• 100% kostendekkende tarieven voor
doelbelastingen vast te stellen
aNalstoffenheffing. reinigingsrechten en
rioolbelasting.
6. Begrotingswijziging 2017 nr. 3.
Besluit: de derde wijziging van de begroting
algemene dienst gemeente Vlieland 2017 vast te
stellen.
De voorzitter, C. Schokker— Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
•

agenda bijzondere
raadsvergadering maandag 24juli
aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda

Besloten deel2
2. Bespreken van het verslag van bevindingen van
de vertrouwenscommissie
3. Besluiten over de aanbeveling aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Openbaar deel (verwachtte aanvang
20:30 uur)
4. Bekendmaking eerst aanbevolen kandidaat door
de voorzitter van de vertrouwenscommissie
5. Sluiting
In een bijzondere raadsvergadering op 20 april
2017 stelde de gemeenteraad de profielschets voor
een kroonbenoemde burgemeester vast. In die
raadsvergadering stelde de raad een
vertrouwenscommissie in, die als opdracht kreeg
een conceptaanbeveling voor te bereiden. Over die
conceptaanbeveling besluit de raad in deze
raadsvergadering.
De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties volgt in zijn voordracht aan de
Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De
Kroon benoemt vervolgens de nieuwe
burgemeester per Koninklijk Besluit. Die treedt
waarschijnlijk in de herfst aan.
Over de aanbeveling voor het burgemeesterschap
moet op basis van de Gemeentewet achter
gesloten deuren door de raad beraadslaagd en
besloten worden. In het daaropvolgende openbare
deel van de raadsvergadering maakt de voorzitter
van de vertrouwenscommissie namens de
gemeenteraad bekend welke kandidaat de raad als
eerst aanbeveelt.

Openingstijden: Het gemeentehuis is 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.
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