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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg
van een laagspanninoskabel Ier hoogte van
Fortweg lOte Vlie!and (ingekomen 28juli2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707. e-mail b.vvlielard 1.

verleende reguliere
omgevi n gsverg Un n in gen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend
voor slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 1531e
Vlieland (verzonden 1 augustus2017)
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het plaatsen van een trafostation en de aanleg
van een laagspanningskabel ter hoogte van
Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 1 augustus
2017).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen Zie Algemene wet
besluursrecht 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

verleende uitgebreide
om gevi ngsve rg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend
voor milieu

•

Joor het vii jzigen van de inr:chtng op het percee
Eoaweg 7 te Vlieland voor opslag van bouw- en
sbopafval (verzonden 3 augustus 2017)

beroep
Belanghebbenden die zienswizen hebben ingebracht.
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland
locatie Leeuwarden, Postbus 1702. 8901 CA
Groningen
,

geen inloopspreekuur gemeentehuis
r is op 8augustus geen inloopspreekuur van het
college

5augustus2017

doorgang in de Dorpsstraat
Een deel van de in de Dcrpsstraat geves:gde bedrijven
kan alleen bevoorraad worden via de Dorpsstraat
Met de vervoerders zijn afspraken gemaakt over de
tijden dat de bevoorrading plaats kan vinden.
Hel is voor de vervoerders van groot belang dat ze
ondanks de drukte hun werk goed en efficiënt kunnen
doen.
Zij hebben aangegeven momenteel veel hinder te
ondervnden van uitstallingen zoals reclameborden en
terrasmeubilair Ook fietsen worden op het rijgedeelte
van de Dorpsstraat geparkeerd omdat op het
voetgangersdee van de Dorpsstraat (de grijze
steentjes) geen ruimte is.
Het gaat in de meeste gevallen om uitstallingen die in
strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening op het
rijgedeelte van de Dorpsstraat zijn gezet, terwijl dit
alleen is toegestaan op de grijze steentjes
De hinder is het grootst aan het begin van de
Dorpsstraat, het smalste gedeelte, maar ook in de rest
van de Dorpsstraat wordt de doorgang voor de
vrachtwagens veelal bemoeilijkt door verkeerd
geplaatste uitstallingen.
Wij verzoeken de ondernemers daarom met klem de
regels voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen
in acht te nemen
Verkeerd geplaatste uitstallingen die overlast opleveren
voor de weggebruikers kunnen in verband met de
verkeersveiligheid zonder nadere aankondiging door de
gemeente worden verwijderd

bloktijden en rijrichting Dorpsstraat
Momenteel zijn de volgende bloktijden in de
Dorpsstraat van kracht
6:30 tot 9:30 uur
17:30 tot 19:30 uur
Dit betekent d.at houders van een A-onthefting alieen
op deze tijden in de Dorpsstraat mogen rijden.
Uitgezonderd hiervan zijn de huisarts WMO-vervoer
door het taxibedrijf. de Heinekenleverancier van
kelderbier na aankomst ochtendboot hulpdiensten bij
calamiteiten en nutsbedrijven bij storingen.
De rijrichting in de Dorpsstraat is van Oost naar West’
Alleen Pronk. TST en drankengroothandel Houter
mogen ook van 12C0 tot 1400 uur in de Dorpsstraat
rijden t.b v de bevoorrading van bedrjven

ophaaldag wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en
wasmachines (witgoed), maar ook televisies en
fornuizen (bruingoed), afkomstig van huishoudens,
kunnen gratis worden afgegeven bij de Milieustraat.
Ook mag u deze apparaten de tweede dinsdag van
de maand aan de weg zetten. Deze maand is dat
dinsdag 8 augustus.
U moet dit wel aanmelden, minimaal een werkdag
van tevoren, via telefoonnummer (0562)452700 of
via de website van de gemeente (www.vlieland.nl, in
het blok: “voor u geselecteerd”)
Professionele koel- en vriesapparatuur en dergelijke
kan tegen het vastgestelde tarief worden ingeleverd
bij de Milieustraat.

woningtoewijzing
Berkenlaan 6 (seniorenwoning bestemd voor één- of
tweepersoonshuishoudens voor mensen ouder dan
50 jaar).
Op deze woning werd door 10 mensen gereageerd
waarvan 4 met een economische binding aan
Vlieland. Het college heeft besloten als kandidaat
huurder bij WoonFriesland voor te dragende
belangstellende met het hoogste aantal punten, te
weten 205 Deze woningzoekende stond 30
maanden ingeschreven onder nummer 1501 .OZ
Nieuwestraat 18 (eengezinswoning)
Op deze woning is door 19 woningzoekenden
ingeschreven. Hiervan waren er 16 economisch
gebonden aan Vlieland. Het college heeft besloten
als kandidaat huurder bij WoonFriesland voor te
dragende belangstellende met het hoogste aantal
punten, te weten 210. Deze woningzoekende stond
35 maanden ingeschreven onder nummer 1408.02.

Noordzeestrand opruimen
zondag 6 augustus 2017
Stichting De Noordzee is op 1 augustus de vijfde
editie van de Beach Clean Up Tour gestart. In twee
weken tijd wordt de héle Noordzeekust
schoongemaakt. De zuidelijke etappe vertrok vanaf
Cadzand en de noordelijke etappe startte op
Schiermonnikoog. Gemiddeld liggen er per 100
meter strand 375 aNalitems. Sinds de eerste editie in
2013 is er dankzij de hulp van 6.377 vrijwilligers in
totaal 57.426 kilo afval van de Nederlandse stranden
gehaald
Op zondag 6 augustus zal het Vlielandse strand
worden opgeruimd.

—
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TOUR
VAlS STiCHTiNG
DE NOORDZEE

t’

inschrijven
Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden via
https:/Iwww. beachclean uptour.nl/n6-vlieland
De start is om 11:00uur in Hotel De Wadden en de
finish is in strandpaviljoen ‘t Badhuys

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 info@vlieland.nl, telefoon 0562 452700.
www.vlieland.n 1
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend, telefoonnummer: 06-1 524971 7J0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 1000uur.

