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geen inloopspreekuur gemeentehuis
Vanwege het bijwonen door onze burgemeester en
wethouders van de instaflatie van de nieuwe
burgemeester op Schiermonnikoog is er op dinsdag 26
september geen nloopspreekuur

geen spreekuur Vlielands kwartier
Vanwege de Vlielandse Herfstvakantie houdt
Annemarie Kort op woensdag 27 september geen
inloopspreekuur in de Uiterton. Voor vragen over Wmo
voorzieningen kunt u contact opnemen met de Sociale
Dienst in Franeker ma t/m vrij van 900 uur tot 1200
uur Tei 0517-360202

ingekomen aanvragen
omgevi n gsverg u n n ing
Bu-gemeester er wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen
voor bouwen
• Voor het plaatsen van zonrepanelen op een
dakvlak van een achterhgend gebouw op perceel
Dorpsstraat 88 (ingekomen 15september2017)
voor b,a,idvellig gebruik (melding)
• Voor het brandveilig gebruik van De Oude Stoep,
Dorpsslraat 81 te Vlieland (ingekomen 19
september 2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707. e-mail bwt@vheland.nl

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van
mevrouw M Bouma ten behoeve van Gestrand.
Havenweg 3 te Vlieland voor een incidentele festiviteit
op
•
23september2017 van 21 00—2400 uur en
24september2017 van 00.02— 31.00 uur
Het betreft een es:iviteit met versterkte muz:ek als
bedoeld in anikel 2 21 in het besluit algemene rege S
voor inrichtngen md eubebeen Tijdens deze
festiviteiten gelden ce voorschriften uit de algemene
plaatsel:jke verorden:ng Deze voorschrften zijn terug
te vincen op de website van de gemeente Vl:eanc
w.vlieland.rl bj het onderdeel
diotaaloket’ouolicaties!a.cemene Dlaatsel.ike
verordenino Vheland 2011.

meldingen Activiteitenbesluit
Ontvangen.
1. een melding van Koopmans Techoonsult namens
Wetterskip Fryslân op ig februari 2017
Betreft. het veranderen van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Locatie. Havenweg 17a. 8899 BB Oost-Vlieland
gemeente Vlieland.
2. Een melding van Liander Infra Oost N V. op 23
augustus 2017

23 september 2017
Betreft Vervangen set bestaand HAS-kastje in verband
met leverzekerheid aan Hotel Posthuys Vlieland en een
viertal woningen
Locatie Postweg nummers 4 6. 6a.7 en 8 8899 BZ
Oost-Vlieland. gemeente Vlieland
Voor deze meldingen gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO. e
mailinfo@fumo.nl of tel. 0566-75 0300. Bezoekadres
J.W de Visserwei 10, 9001 ZE Grouw

ophaaldag textiel

Op woensdag

27 september komt Omrin het textiel en
schoeisel huis-aan-huis ophaen. Onder text.el en
schoeisel wordt ve’staan kleding schoenen doeken.
•gordinen. dekens, dekbedden. kussenhoezen. zaobte
knuffels. leren tassen en riemen
Om te zorgen dat zoveel mogeljk :extie, gesohikt bl;jft
voor hergebruik is het belangrijk dat de kleding in
gesloter zakken wordt aangeboden en de schoenen
per paar stevig worden samengebonden

vlieland behoort bij de top-lO van
duurzaamste gemeenten
Wie op het duurzaamste plekje van Nederland wil
wonen, moet verhuizen naar een Waddeneiland of naar
de Veluwe. Ameland. Vlieland en Terschelling en
enkele dorpen open nabij de Veluwe behoren tot de
top-lO van duurzame gemeenten. Den Haag, Gouda
en Heerlen zitten bij de tien die het vrij slecht doen op
het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit de vijfde
gemeentelijke duurzaamheid index (GDI-2017). die
vandaag is gepubliceerd. Sinds 2008 stelt de stichting
Duurzame Samenleving periodiek een ranglijst samen
van alle 388 Nederlandse gemeenten. Ze worden
beoordeeld op 24 criteria op het gebied van milieu en
energie. mens en maatschappij en economie. Volgens
de GDl-2C7 staan gemeenten er beter voor dan ii
2008 In veel gemeenten worden flinke stappen gezet
op het gebied van klimaat en energie. aldus de
samenstelers. Zo is de luchtkwaliteit in tien jaar
verbeted. al zijn er ncg steeds lokale overschridngen
van de norm’.
De index beoordeelt cuurzaamhec vanuit een vrij
beed oerspectief ook kwesties als
criminaliteit en vrcegti’og schocverlaten wo-den
meegerekend in de einOscore De meeste criteria gaan
over de kwaliteit van natuur en milieu. afvalscheiding.
energiegebruik en —besparing en CO2-uitstoot
Gemiddeld scoren de 388 gemeenten op het gebied
van het milieu het slechist op kwaliteit van de natuur
uitstoot van het broeikasgas CO2 uit woningen en op
waterkwaliteit. Veel beter zijn de resultaten bij
energiegebruik en energiebesparing in woningen De
gemiddelde uitkomsten bij afvalscheiding en CO2uitstoot van het verkeer liggen ergens in de
middenmoot. kan veel beter, maar het kon ook slechter.

besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
maandag 18september2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 18september2017, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 17juli 2017:
Besluit: de besluitenlst van de raadsvergadering van 17juli
2017 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
af te handelen.
3. Uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2017-2022:
Besluit: in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma
Vlieland Duurzaam! 2017-2022.
4. Deelneming zonneakker voormalig CSK-terrein:
Besluit:
• in te stemmen met:
o het realiseren van een zonneakker op Vlieland;
o de realisatie van de zonneakker als zijnde van
algemeen belang;
• garant te staan als leninggever voor een lening van
maximaal €950.000;
• in te stemmen met het door het college aangaan van een
geldlening om daarmee tot uitvoering van de
overeenkomst lening zonnepark ECV te komen, zoals
beschreven in de gedragslijn en uitwerking in dit voorstel.
5. Aanschaf nieuwe vrachtauto:
Besluit: in te stemmen met de aanschaf van een
tweedehands vrachtauto en twee afzetbakken, ter
vervanging van de oude.
6. Versterking dijk bedrijventerrein:
Besluit: een krediet beschikbaar te stellen van € 687500
voor de uitvoering van het project versterking kering
bedrijventerrein c.a.’
7. Uitgangspuntennotitie wijziging GR 2018 SoZaWe
Noardwest Fryslân:
Besluit:
• in te stemmen met de samenstelling van het AS conform
optie 3 genoemd in de uitgangspuntennotitie;
• in te stemmen met het voorstelde Stuurgroep bij
afzonderlk AS-besluit als adviescommissie aan te
merken;
• in te stemmen met het voorstel dat de GR na 1 januari
2018 gewijzigd kan worden wanneer 3 van de 4 colleges
en raden van de deelnemende gemeenten daarmee
instemmen.
8. Dekkingsplan 2.0 brandweer Fryslan:
Besluit: in te stemmen met het concept Dekkingsplan 2.0.
Samen Paraat en hierover geen zienswijze in te dienen.
9. Verzelfstandiging openbaar onderwijs Vlieland:
Besluit:
• te besluiten tot het verzelfstandigen van de thans door de
gemeente in stand gehouden school voor openbaar
primair onderwijs en school voor openbaar voortgezet
onderwijs, te weten:
o basisschool De Jutter (BRIN-nummer O3DJ); en
o vmbo De Jutter (BRIN-nummer 19E0);
• deze scholen tezamen te noemen: De Jutter’, teneinde
De Jutter in stand te laten houden door een nieuw op te
richten stichting voor openbaar onderwijs.

10. Begrotingswijziging 2017 nr. 4:
Besluit: de vierde wijziging van de begroting algemene
dienst gemeente Vlieland 2017 vast te stellen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

onderhoud recreatieveld
Staatsbosbeheer, de gemeente Vlieland, Stichting
Recreatiebelangen Vlieland en ITGWO willen u hierbij graag
informeren over groot onderhoud aan het recreatieveld.
Het recreatieveld van Staatsbosbeheer wordt intensief
gebruikt. Staatsbosbeheer heeft in overleg met betrokken
partijen onderzocht hoe het veld weer in goede conditie kan
worden gebracht.
Nu het festival achter de rug is. is het een goed moment om
het veld flink aan te pakken en te verbeteren, zodat iedereen
er weer kan spelen, sporten en recreëren. Aannemers zijn
gevraagd hiervoor een offerte in te dienen, waarbij
nadrukkelijk is aangegeven dat het veld moet voldoen aan de
eisen die de KNVB stelt aan een voetbalveld, dit in verband
met de oprichting van een voetbalvereniging op ons eiland.
De grote onderhoudsbeurt zal de komende periode
plaatsvinden. Staatsbosbeheer, de SRV (Stortemelk), de
gemeente en ITGWO hebben hiervoor de krachten
gebundeld. Daarna draagt Staatsbosbeheer het beheer en
onderhoud van het veld over aan de SRV. Hiermee willen we
er zorg voor dragen dat het veld in de komende jaren in
goede conditie blijft, voor iedereen die er gebruik van maakt.
In een beheeroverleg maakt de SRV met de gemeente.
Staatsbosbeheer en vertegenwoordigers van de gebruikers
voorafgaand aan elk seizoen afspraken over het beheer en
onderhoud.
De komende maanden zal het veld niet bespeelbaar zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja
Vrijenhoek, tel.nr.(0562)451304

opnamen televisieserie ‘Dokter Deen’
Op de volgende locaties zullen de komende weken opnamen
plaatsvinden, maandag 25 september
08.00-17.00 uur Oude Raaduys / Kerkplein, scene
begrafenis; 09.00 11.00 uur Dorpsstraat t.h.v. Primera:
17.00—19.00 uur Dorpsstraat, scene begrafenisstoet vanaf
Praethuys tot Oude Raadhuys.
Dinsdag 26 september
0800—14.00 uur Jachthaven; 14.00 16.00 uur Havenweg;
16.00 17.00 uur Dorpsstraatthv 109, 17.00 -18.30 uur
Redding bootpad
Woensdag 27 september
08.00 14.00 uur Badhuys; 12.45 15.00 uur Dorpsstraat
thv Bakker; 15.00 -18.00 uur Dorpsstraat thv Heerlijk Eten
Donderdag 28 september
07.15 16.30 Kerk.
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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collecte
Het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 25 tot en met
zaterdag 30september2017.

ningstijden 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(Evlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www. vlieland. nI
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkcvlieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

