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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

algehele ontheffing op het verbod van
het plukken van cranberry1s

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een reclamebord op de
strandopgang Fortweg te Vlieland (ingekomen 4
september 2017)
voor bout;en in hescherrn stads-en domsge:’cht
• Voor het plaatsen van een informatiekastje op de
gevel van het perceel Dorpss:raat 130 te Vlieland
(ingekomen 1 september2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail bvst vlieland iii

Namens het college van B&W is op 5 september 2017
besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in
artikel 420 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van
cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het
aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de
voonvaarde dal
• de ontheffing geldt voor de periode van 15
september2017 tot en met 31 december2017
• het olukken is aileen toegestaan tussen 9 00 en
1800 uur

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 12september2017 houdt wethouder Henk
Visser spreekuur van 15 00 —16 00 uur in het
gemeentehuis

regeling briefadres gemeente Vlieland
Bij besluit van 29 augustus2017 heeft het col!ege de
Regeling briefadres gemeente Vlieland 2017
vastgesteld De regeling treeot met ingang van 9
september 2017 in werking De regeling ligt na
inwerkingtreding ter inzage op het gemeentehuis

werkzaamheden Pad van Twintig
Vanaf maandag 11 september zal de aannemer
beginnen met de werkzaamheden aan het Pad van
Twintig Het pad zal worden voorzien van een
betonklnker bestrating Naar veftvachting zutlen de
werkzaamneuen tot beg:n december in bes!ag nemen
Het gehele pad zal tijdens de werkzaamheden. worden
afoes!oten voor al het oemotoriseerde verkeer
Voor nadere nformatie kunt u zicn werden to: de heer
L H Sterenberg in het gemeentehuis

open monumentendag Vlieland
Op 9 september. tijdens de Open Monumentendagen
zijn het Oude Raadhuis en het Tromp’s Huys korte of
langere tild geopend voor publiek. In beide
rijksmonumenten s een rondleiding Een korte gratis
rondleiding in het Tromps Huys start cm 15 00 uur d!e
in het Oude Raadhuis om 1600 uur Het raadhuis is
alleen tijdens de rondleiding open
Van de overige monumenten op het eiland :s op zowel
zaterdag als zondag de vuurtoren geopend van 10 30
tot 1400 uur De reddingbootschuur, Duinkersoord 33
is zaterdag open van 1000 tot 1730 en zondag van
12.00 tot 1600 uur In Galerie de Reddingbootschuur
wordt werk geëxposeerd van o a Frank Oosterhoif
Marjet van Veelen, Ger Lamerus en Itty Koster
In het Armhuis, aan het Kerkplein, kun je terecht vanaf
200 uur Daar wordt v,erk geexposeerd van o a Peter
Petersen Corneille en Karina Koster

Voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften
verbonden Op grond van deze voorschriften geldt dat.
• inwoners van Vlieland een op naam gestelde
vergunning kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer
voor het werken met een hambak. geldig van 15
september—31 december2017 Kosten €5,00 per
persoon (inclusief Dtw)
• met deze vergunning maximaal 100kg geplukt mag
worden en bij bereiken van dit maximum. de vergunning
ingeleverd moet worden
• niet met de kambak mag worden geplukt op de
volgende terreinen (met bordjes aangegeven).
het cranberryveld langs de Postweg ten oosten
van Bomenland
het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten
zuidwesten van de ruiterroute
• commerciële puk is toegestaan onoer de
aanvullende voon.vaarde dat een vergunning mede
moet zijn ondertekend door de eigenaar van het bedrijf
cie de commerciele puk regel:
Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en
toegankelijkheid van terreinen van kracht
Vergunningen om cranberry’s te plukken (commercieel
en niet commercieel) worden uitsluitend uitgegeven van
12 Um 14september en vanl8 t/m 20september
tussen 900 en 1000uur in het kantoor van
Staatsbosbeheer Dennenlaan 4

collecte
Het Prinses Beatnx Spiedonds heeft een
coliectevergunning gekregen voor maandag 11 tot en
met zaterdag 16september2017

agenda raadsvergadering maandag 18
september 2017
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering l7juh 2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 17juli
2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
T Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Concept-strandnotitie
9. Projectplan bierbrouwerij Fortweg 10
Besluiten
10, Uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2017-2022
11. Deelneming zonneakker voormalig CSK-terrein
12. Aanschaf nieuwe vrachtauto
13. Aijking bestemmingsplan voor kaasbunker
14. Versterking dijk bedrijventerrein
15. Uitgangspuntennotitie wijziging GR 2018 SoZaWe
Noardwest Fryslën
16. Dekkingsplan 2.0 brandweer Fryslan
17 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Vlieland
18. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op wwvivl’elandnL
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 oosterhavenvheIand nI).

informatieavond HWBP project
dijkversterking Waddenzeedijk Vlieland
op 20 september
Rijkswaterstaat houdt op 20 september 2017 een
informatieavond t.b.v. het project HWBP
(Hoogwaterbeschermingsprogramma) dijkversterking
Waddenzeedijk Vlieland.
Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen
overstromingen is het nodig om de Waddenzeedijk van
Vlieland te versterken.
Op de informatieavond wordt een toelichting gegeven op
het project, de wijze waarop omgevingspartijen worden
betrokken en de planning.
De informatieavond is op woensdag 20 september van
1g.30 tot 21.00 uur in Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88,
Vlieland.
Contact: HWBP-DijkVlielandrws.nl

opnamen televisieserie ‘Dokter Deen
seizoen 4’
Voor de televisieserie Dokter Deen wordt een vierde serie
opgenomen op Vlieland. Dit zal op verschillende locaties de
komende weken plaatsvinden. Om u hierover zo goed
mogelijk te informeren zal er per week een schema in “Uit
Het Kastje” gepubliceerd worden. Toch kan het nog
voorkomen dat de planning nog wijzigt.
Zondag 10 september
09.00 10.30 uur Veerboot; 10.30 12.00 uur Havenplein /
Jachthaven; 12.00 18.00 Dorpsstraat t.h.v. nr 109
Maandag 11 september
09.00 -12.00 uur Vlielandhotel; 12.30 14.00 uur
Dorpsstraat;14.00 19.00 uur thv Duinzicht
Dinsdag 12 september
10.45 2045 uur Dorpsstraat thv Praethuys
Woensdag 13september
10.45 12.00 uur Dorpsstraat thv Heerlijk Eten; 12.00
20.45 uur thv Bakkerij Westers
Donderdag 14september
07.15 10.15 Strand bij Seeduyn; 10.15- 15.15 uur
Vuurtoren; 15.15— 16.15 uur Waddendijk
De gemeente heeft toestemming gegeven aan het
productieteam om voor korte periodes het verkeer te mogen
stremmen. Alle wegen blijven goed toegankelijk, maar het
kan voorkomen dat uw medewerking wordt gevraagd om
even te wachten om de opnamen te kunnen maken.
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workshop “Projectplannen schrijven en
Crowdfunding”
Via het Iepen Mienskips FOns hebben al veel stichtingen en
verenigingen op Vlieland steun ontvangen voor plannen die
de leefbaarheid op uw eiland versterken.
Ongetwijfeld leven er nog veel meer ideeën. Sommige
mensen vinden het echter lastig om hun idee om te zetten
in een plan met begroting en dekking. Herkent u zichzelf
daarin?
Dan nodigt Streekwerk Waddeneilanden u uit om deel te
nemen aan de workshop “Projectplannen schrijven en
Crowdfunding”.
U krijgt informatie en tips om een goed projectplan te
schrijven waarmee u subsidies en fondsen kunt aanvragen.
Ook wordt u uitgelegd wat “crowdfunding” precies is en hoe
u dat kunt inzetten voor het realiseren van een project.
Deze workshop wordt gehouden op woensdag 20
september op Vlieland, vanaf 14.30 uur —21.00 uur.
Deelname en diner zijn gratis.
U kunt zich aanmelden vôôr maandag 18september a.s.
via m.verduijn©fryslan.frl. Wacht niet te lang, er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij een overschrijding
van het deelnemersaantal zullen wij zoveel mogelijk
verschillende stichtingen en verenigingen in de gelegenheid
stellen deel te nemen. Na aanmelding ontvangt u het
programma.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martien
Verduijn telefoon 058— 292 5593 of u kunt mailen naar
m.verduijnfryslan.frl.
,

Openingstijden Iedere werkdag geopénd van g.00 t6t t7Öb 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 nfoSvl,eland.nl telefoon 0562 452700
www.vliefand.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 sozawenwfrysIan.nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

