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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevinosvercunningen hebben verleend
voor bouwen
• Voor de realisatie van een entreegebouw bi Stelling
12H te Vlieland (verzonden 24augustus2017).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor verbouw van het par.d Dorpsstraat 54 te
Vlieland (verzonden 22 augustus 2017)
• Voor vervangende nieuwbouw van het pand
Dorpsstraat 153 te VEeland (verzonden 24 augustus
201 7).

verleende overige vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende tijdelijke standptaatsvergunning hebben
verleend
•
Vitens, promotie kraanwater, 31 augustus en 1
september, kruising Lutinelaan/Boslaan, verleend
18augustus 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
redenenlmotivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland Zie ook de
informatie op de website.

inloopspreekuur gemeentehuis
D’nsdag 29 augustus 2317 hcudt wethouder Rjents
Hoekstra sveekuur van 1500 —16.00 uur in het
gemeentehuis

25augustus2017

inzagerecht, mogelijkheid tot
geheimhouding en verstrekkingen uit
de basisregistratie personen (BRP)
In de basisregistratie personen (BRP. de officiële naam
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die
binnen de gemeente woont Het gaat hierbij niet alleen
om adresgegevens maar bijvco’bee!d ook om
gegevens over een eventueel huwelijk. nationaliteit,
ouders en kinderen.
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt
aan overheidsinstanties en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen,
voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoenng van
hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze
instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen
omdat deze verplicht is voorgeschreven.
In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen
om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan
hen te verstrekken.
Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van
uw gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van
de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan
zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die
een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan
zogenoemde vrije derden. Aan commerciële
instellingen zoals sportverenigingen of particulieren
worden nooit gegevens verstrekt.
Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de
voornoemde instellingen géën gegevens over u uit de
BRP te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren
beschikbaar. U moet een geldig legitimatiebewijs
meenemen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft
ver,jerkt, ontvangt u een bevestiging

wi:t

collecte
Het KWF Kankemestrijdinc heeft een
coilectevergunn,ng gekregen voor maandag 4 to: en
met zaterdag 9september2017.

spreekuur dierenarts
Dierenarts IK. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 9
september in de voormalige Bibliotheek. Dcrpsstraat
152 te Vh&and Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-238456 op maandag.
woensdag en vrijdag van 1800 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

‘

u overigens weten aan wie in

het afgelopen jaar over u gegevens
zijn verstrekt uit de BRP. dan kunt
u daarvan een overzicht opvrager
bij de gemeente Dit heet
inzagerecht Ook hiervoor dient u
zich te legitimeren.

Tot slot is het van groot belang dat
de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en
actueel zijn. Twijfelt u hieraan neem dan contact op met
de afdeling burgerzaken. de heer J Smit. telefoon
(0562) 452710.

rectificatie kennisgeving
wijzigingsbesluit Windpark Fryslân,
Ministerie van Economische Zaken,
en verlengde ter inzage termijn

Lab Vlieland en Into the Great Wide
Open nodigen alle dieselrijders op
het eiland uit om biobrandstof eens
te komen proberen

Op donderdag 17 augustus 2017 is in de
Staatscourant (nr. 46846) en huis-aan-huisbladen
kennisgegeven van de terinzagelegging van de
wijzigingsbesluiten voor Windpark Fryslân. In
deze kennisgeving is aangegeven dat de stukken
vanaf vrijdag 18augustus2017 gedurende zes
weken ter inzage liggen, waaronder het besluit
ontheffing Flora- en faunawet. Geconstateerd is dat
bij de ter inzage gelegde stukken het besluit
ontheffing Flora- en faunawet ontbrak. Dit besluit is
alsnog toegevoegd aan de stukken die reeds ter
inzage liggen. De gehele ter inzage termijn voor het
Wijzigingsbesluit Windpark Fryslân wordt in verband
hiermee opgeschoven met twee weken, tot en met
13 oktober 2017.

Op 29 en 30augustus kan iedere dieselautobezifter
op Vlieland tweede generatie biobrandstof komen
tanken op Havenweg 66.
In 2016 stapte Into The Great Wide Open over op
biobrandstof van Goodfuels voor haar aggregaten.
Deze editie rijden ook toeleveranciers en cateraars
zoveel mogelijk op deze brandstof om de C02voetafdruk weer een stuk verder te verkleinen.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend op het oorspronkelijke ontwerpbesluit of
besluiten kunnen tegen een of meer van deze
besluiten beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. postbus
20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verlengd tot en met
vrijdag 13 oktober 2017. Een belanghebbende die
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht op het
oorspronkelijke ontwerp van het desbetreffende
besluit kan ook beroep instellen.
U kunt tot en met vrijdag 13 oktober 2017 de
besluiten en de andere onderliggende stukken,
inclusief het besluit ontheffing Flora- en faunawet
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier
kunt u gedurende deze termijn deze stukken tijdens
reguliere openingstijden inzien bij het Gemeenteloket
Sidwest Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek.

Info-avond snelcomposteermachine
Woensdagavond 29augustus om 17.30 uur kunt u bij
het afvalplein op kampeerterrein Stortemelk
informatie en uitleg krijgen over de
snelcomposteermachine die in het kader van ITGWO
voor een maand in gebruik zal worden genomen op
het kampeerterrein.

Into The Great Wide Open is hard op weg om een
circulair festival te worden en haar C02-uitstoot zo
klein mogelijk te maken. In dit kader is het festival
vorig jaar overgeschakeld op tweede generatie
biobrandstof voor alle eigen stroomvoorzieningen. In
2016 draaide het festival hierdoor fossielvrij en
reduceerde 85-90% van haar CO2-uitstoot op dit
onderdeel. Een geheel nieuw onderdeel is het
omschakelen op deze brandstof met al het
festivalmaterieel en zo veel mogelijk het transport
van cateraars en
toeleveranciers
die dankzij het
tijdelijke

t]

transport voor
het festival wordt
de biobrandstof ook beschikbaar gesteld voor alle
dieselrijders op het eiland. Het gaat om de
biobrandstof van Goodfuels (www.goodfuels.com)
genaamd HVO-UCO 8100. Inmiddels wordt deze
biobrandstof in tal van sectoren gebruikt met groot
succes (de meeste motorfabrikanten hebben hun
motorgarantie dan ook opgerekt zodat deze geldig
blijft ook wanneer deze brandstof getankt wordt.
helaas zijn dit nog niet alle fabrikanten).

Vlielanders kunnen tegen kostprijs de brandstof
komen tanken (€1,33 per liter exclusief btw) dit is
zo’n 20 cent duurder dan fossiel wat betekent dat het
de meeste mensen slechts zon €2 a €3 per 100km
extra zal kosten. De positieve impact op het milieu is
echter enorm, immers, fossielvrij en een CO2reductie van zon 85%.
Een mooie kans om kennis te maken met de
fossielvrije biobrandstofl

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 .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: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkvlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

