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ingekomen aanvragen
om g evi ngsve rg Un n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen
voor bouwen
• Voor verbouw van het pand Duinkerscord 16 te
Vlieland (ingekomen 26augustus2017).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
monument
• Voor een wijziging van de westgevel van het pand
Dorpsstraat 146 te Vlieland (ingekomen 26
augustus 2017).
• Voor het plaatsen van een caravan als speeltoestel
op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland
(ingekomen 30augustus2017).
Informatie Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail bwtvlieland.nl,

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende cmgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads-en dorpsgezicht
• Voor de bouw van een pand op het perceel
Dorpsstraat 122D te Vlieland (verzonden 31
augustus 201 7).

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

verleende uitgebreide
om gevi n gsverg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende cmgevingsvergunning hebben verleend:
Voor werk en/of werkzaamheden
• Voor uitbreiding van het KPN-netwerk ten behoeve
van Defensieterrein ‘De Vliehors, Postweg 9 te
Vlieland (verzonden 29augustus2017)

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen 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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 5september2017 houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis

grof huishoudelijk afval
-

ûp dinsdag 5september2017 wordt het grof
huishoudelijk afval opgehaald Onder grof huishoudelijk
afval vallen bijvoorbeeld vloerbedekking en
(tuin)meubels maar geen oud ijzer, tuinafval. bouvi- en
sloopafval. Als u grof huishoudelijk afval wilt aanbieden.
kunt u dit van tevoren telefonisch opgeven via
telefoonnummer 0562-452700 (tot uiterlijk maandag 4
september 16.C0 uur) of via de hoofdpagina van onze
website w.wi.vLela.nd.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

collecte
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 11 tot en met
zaterdag 16september2017.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 9
september in de voormalige bibliotheek. Dorpsstraat
152 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag.
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekkr.g en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

bericht van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is gestart met onderhoud van de kust
voor Vlieland. Een schip brengt onder water zand aan
tegen de wand van de vaargeul in het Stortemelk. Zo
blijft Vlieland goed beschermd tegen de zee. Er wordt
1,5 miljoen m zand aangebracht. De werkzaamheden
zijn ter hoogte van de camping en duren tot eind 2017.

toelage uitwonende studenten
schooljaar 2017-2018

aanvullende vergoeding 0Vchipkaart 2017

Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten
kunnen in aanmerking komen voor een
gemeentelijke toelage van maximaal €152,10 per
maand.
Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de
vaste wal studeren en wonen.

Studenten die recht hebben op een reisvoorziening
op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal €59,61 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2017.

Bij een inkomen lager dan € 34.194.51 ontvangt ii
de maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit
bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke
meerverdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in
aanmerking komt voor deze toelage Dien dan toch
een aanvraag in.

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
o
o

Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2017-2018 moet voor 1 maart 2018 bij de gemeente
binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet ook een
aantal bijlagen ingeleverd worden:
een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend
is

o

een bewijs waaruit blijkt dat de student is
ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op
het formulier heeft ingevuld;
een kopie van de beschikking van de
belastingdienst voor het kindgebonden budget
van het kalenderjaar 2015.

Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste
gevallen niet aan te vragen. u krijgt dit automatisch
van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het
kindgebonden budget? Kijk dan op
vnt€’i.tceslagen.nl,
Studerenden 18 jaar of ouder
Ook studenten van 18 jaar en ouder die een
opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO,
VWO) en geen studiefinanciering ontvangen, komen
hiervoor in aanmerking. Zij dienen de volgende
bijlagen in te leveren:
een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend
is;
een bewijs waaruit blijkt dat de student is
ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op
het formulier heeft ingevuld;
een kopie van de beschikking van de dienst
uitvoering onderwijs (DUO) van het schooljaar
waarvoor de toelage wordt aangevraagd.
De gemeentelijke toelage kunt u digitaal aanvragen
via onze website www vlieland nI
Houd hiervoor uw DigiD bij de hand.

o

de student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO.
de student volgt geen onderwijs op Vlieland.
minimaal één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
de student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.

Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september
tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de
aanvraag betrekking heeft) aanvragen via het
aanvraagformulier op .i•.
Dit formulier
kunt u invullen met behulp van de DigiD van de
student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1
studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs in,
waarop staat of en over welke periode het recht op
het reisproduct bestaat.
.

-

Informatie
De uitvoering van de TUS regeling en de regeling
aanvullende vergoeding 0V chipkaart gebeurt in het
kader van het samenwerkingsverband De
Waddeneilanden voor de hierbij aangesloten
gemeenten door de gemeente Ameland. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via het
telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding CV
chipkaart 2017 vragen wij u naar het bericht van
studiefinanciering 2017 nr. 1 van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel
2017 rechtop het studentenreisproduct bestaat of
over een kortere periode. Voor de beoordeling van
uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht
aanlevert. Het bericht kunt u digitaal via mijn Duo
d own to ad en.
Indien in de loop van het kalenderjaar zaken
wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten
van DUO mee te sturen.

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 infoavlieland rI. telefoon 0562 452700
vjww.vlieland nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton. begane grond: Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-.
woensdag- en donderdagochtend. telefoonnummer. 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www sozawe-nw-frys;an n
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkcvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

