uit het kastje
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat z op
grond van artikel 4:6 APV Vlieland 2011 de volgende
ontheffing geluidhinder hebben verleend:
• Bureau Vlieland, drumsessie, 13 oktober van 14.00
uur tot 15.00 uur, locatie veld Twest Endt, verleend
28september2017;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
ontheffing. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening
(zie: achter “verleend’). In uw bezwaarschrift dient u het
volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

melding activiteitenbesluit
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Ontvangen: een melding van Liander lnfra Oost NV. op
23augustus2017.
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. 8699 BZ
Oost-Vlieland, gemeente Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mail info@fumo.nl of tel. 0566-750300. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10,9001 ZE Grou.

omgevingsvergunning voor
bouwen met afwijking van
het bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens een omgevingsvergunning
voor bouwen met afwijking van het bestemmingsplan te
verlenen ten behoeve van personeelshuisvesting op
het perceel Badweg 2 te Vlieland. Op grond van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen
de conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
2 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
belanghebbenden schriftelijk zienswijzen kenbaar
worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN
Vlieland. De aanvraag kan gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling
Ruimtelijke Ordening worden ingezien. Telefonisch
kunnen inlichtingen worden gevraagd bij mevrouw EJ.
Veerdig-Robijn, telefoon 0562452707.

30september2017

oefeningen Vliehors Range
In week 40 wordt erdoor BIG’s van de Koninklijke
Luchtmacht getraind in het afwerpen van bommen
met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de
Vliehors Range op Vlieland.
In deze periode worden bommen van het type MK82
(500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden plaats
in de ochtend en de middag.
Het trainen in het afwerpen van bommen is een
belangrijk onderdeel van het oefenprogramma en
noodzakelijk waar het gaat om de inzetbaarheid van
onze jachtvliegers. Dit belang werd nog eens
onderstreept tijdens de inzet van Nederlandse F-16’s
boven Irak en tijdens de strijd tegen 1515 en zal ook
voor komend jaar. wanneer de F-16’s weer ingezet
worden tegen 1515, van wezenlijk belang zijn.
De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke
deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer
17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende
doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen,
schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de
Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De
grens van het oefenterrein is gemarkeerd met
waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van
rode vlaggen.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder
van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in.
waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en
de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend
zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande
oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct
contact met de verkeerstoren van de Vhehors Range.
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS
teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens
terecht op de website van Defensie en kan worden
gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

energieloket ook digitaal
Op Vlieland zijn we al een aantal jaar gewend om
energiespedalist Antoine Maartens advies te vragen
over energiebesparing, energiesubsidies. gebruik van
warmtepompen, zonnepaneten of-boilers etc. Naast dit
zogenaamde fysieke loket bestaat er ook een digitaal
bouwloket, waar u —digitaal- vragen kunt stellen, maar
ook antwoorden kunt vinden, op het gebied van
energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen.
Op de website www.duurzaambouwloket.nl/fryslan is
alle inhoudelijke informatie en zijn er interessante tips
over diverse maatregelen te vinden. Voor vragen en
advies kunnen bewoners een terugbelverzoek op de
website achterlaten, contact opnemen door te mailen
naar info@duurzaambauwloket.nj of door een
WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer 06 45 45
11 88. Bewoners van Vlieland kunnen daarnaast
terecht op de speciale Vlielandpagina:
www duurzaambouwloket,nl/vlietand

grof huishoudelijk afval

bloktijden Dorpsstraat

Op dinsdag 3 oktober 2017 wordt het grof huishoudelijk
afval opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer! tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 2 oktober 16.00 uur) of via de
hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in het blok
‘Voor u geselecteerd’.

Vanaf 1 oktober zijnde bloktijden voor de Dorpsstraat niet
meer van toepassing. Alleen voor houders van een
A-ontheffng is de Dorpsstraat weer de gehele dag
toegankelijk. Wij wijzen een ieder erop dat het
parkeerverbod voor de Dorpstraat onverminderd van kracht
blijft.

iepen Mienskipsfûns weer open voor
aanvragen
Friezen met een goed idee om de leeftaarheïd in hun dom.
stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 13
oktober 2017 subsidie aanvragen uit het Iepen
Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie
Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze
subsidieronde is wim 1.4 miljoen euro beschikbaar.
Projecten in volle gang
Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder
subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van sporiprojecten tot
projecten op gebied van zorg en welzïjn of natuur en
landschap. Het dorpspark in Haulerwijk is hier een mooi
voorbeeld van. Het park ligt naast verzorgingscentrum
‘Sinnehiem’. Binnenkort start de aanleg van een outdoor
fltnesspark, een podium en een hondenspeelplaats. In het
park is al een jongerenontmoetingsplek en een tuin. Met al
deze voorzieningen wordt het een ontmoetingsplek voor
jonge en oudere wijkbewoners, waar ze ook actief kunnen
sporten. Verder knapt de gemeente de paden op, zodat het
park voor iedereen goed toegankelk is. Voor dit project
ontving de initiatiefnemer plaatselijk belang ‘Vooruit
Haulerwijk’ €26.576,- uit het provinciale Iepen
Mienskipsfûns. De totale investering betreft €66.441,-.
Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 13 oktober 2017
(17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De
projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s
helpen de initiatiefnemers graag bij het opstellen van een
projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over
het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is
te vinden op vAvw.streekvlurk frl/imf.

gitaarles
Bij de docent gitaar van de
stichting muziekonderwijs
Vlieland is nog plaats voor het
volgen van gitaarlessen.
Wie interesse heeft kan
rechtsreeks contact opnemen
met Jorrit Douwes, 06-28127390
of douwes,j(aQmall.com
Ook voor saxofoonlessen is er
nog plek, bij Tim de Vries, 06- 14
99 51 45.

It

opnamen televisieserie ‘Dokter Deen
seizoen 4’
Voor de televisieserie Dokter Deen wordt een vierde serie
opgenomen op Vlieland. Dit zat op verschillende locaties
plaatsvinden.
Maandag 2 oktober
11.00 13.00 uur strand bij Seeduyn,
11.00 19.00 uur Havenweg t.h.v. nr 15;
Dinsdag 3 oktober
08.00 09.15.00 uur Havenweg;
09.00 10.00 uur Postweg;
10.00 12.00 uur Dorpsstraat t.h.v. nr lOg:
12.00 14.30 uur Dorpsstraat Bakkerij Westers;
14.30 16.00 uur Manege
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.
-

-

-

-

-

-

-

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning
is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de Basis Registratie
Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek
heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft
onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande
personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie
weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te
geven over hun daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding
van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Burchel, Dominique Michele
Zitnakova, Kristina
Galikova, Sona
Vahle, Marcus Wilhemus Pieter

geboortedatum
26-12-19g4
26-09-1 gg
17-06-1989
07-02-1962

collecte
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 2
oktober tot en met zaterdag 7 oktober 2017.

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 infovlieiar,d.nl. telefoon 0562 452700.
vôw,. 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.ni
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
ServicenummerWoonbeddjf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kop: donderdag 10.00 uur.
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Nieuwsbrief

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, doet Diet Hensums van het adviesbureau KAW in opdracht van
de Kwadrantgroep onderzoek naar de mogelijkheden van de financiering van 24 uurs zorg op Vlieland, ook
op de langere termijn. Op de kleine schaal van Vlieland is dat met de huidige financiering een uitdagende
puzzel, die ook alleen kan worden gemaakt met betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeente.
Daarom heeft mevrouw Hensums de afgelopen maanden met veel mensen gesproken. Op Vlieland heeft ze
onder andere gesproken met mensen van de gemeente, ondernemers, zorgmedewerkers, met
vertegenwoordigers van de cliëntenraad en van Vlielands eerste seniorenvereniging. Op de eerste braderie
is er met veel toeristen en bewoners gesproken. Daarnaast is er gekeken naar allerlei varianten om de zorg
te financieren,
De puzzel is nog niet af. De komende weken moet er nog veel gerekend worden. De groep mensen die naar
de financiering van de zorg kijkt heeft veel suggesti es gekregen om de puzzel te kunnen leggen. De
komende weken wordt duidelijk of dat lukt.

Excursie 2 augustus
De volgende locatie was de Reigershoeve
(Heemskerk). De Reigershoeve is een stichting die
voor iedereen toegankelijk is. Net als bij Martha
Flora is hier een
persoonlijk
zorgconcept
ingevoerd, maar
het verschil zit
in de schaal. De
Reigershoeve
heeft 27
De Reioershopve (Hppmskerk)
eenheden. Er
zijn 4 groepswoningen aanwezig met een
gemeenschappelijke ruimte. Elke bewoner
beschikt over een eigen appartement, maar er is
daarnaast veel aandacht voor dagbesteding en
gezamenlijke activiteiten. De daginvulling wordt
met name gedaan door middel van het
boerderijleven. Naast een moestuin zijn er
diverse dieren aanwezig en is er een
ontmoetingsplek in het gebouw wat onder
andere gebruikt wordt door een hobby- en
praatclub voor mensen met dementie die nog
thuis wonen.

Om inspiratie op te doen voor de zorgbuurt is op
woensdag 2 augustus een excursie
georganiseerd, gericht op de intramurale
zorg(verpleeghuis). De groep die deelnam aan
deze excursie bestond uit personen van de
KwadrantGroep, de cliëntenraad, zorgverleners
en de gemeente Vlieland (wethouder,
ambtenaren en gemeenteraadsleden). De
excursie ging vooral om het zorgconcept en
minder om de gebouwen.
Vanuit Harlingen is
•
1
t.
de groep in de
ochtend vertrokken
naar de eerste
locatie: Martha
Flora (Hoorn).
$
Martha Flora is een
hrthi Fcra (Hcorn)
particuliere
instelling in Hoorn, waar een persoonlijk
zorgconcept is ingevoerd waarbij de 12 bewoners
het uitgangspunt vormen. De medewerkers
houden zich bezig met het sterk faciliteren in het
uitvoeren van de visie die gericht is op wonen en
welzijn. De nadruk ligt hier dan ook op het
creëren van het thuisgevoel.
-
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De derde en laatste locatie die we bezocht
hebben is het Gastenhuis in Vleuten. In
tegenstelling tot de vorige twee locaties is deze
nog in aanbouw, maar we hebben wel de
mogelijkheid gekregen om een kijkje te nemen in
het pand. Het gebouw staat midden in een
woonwijk, waardoor de bewoners deel blijven
uitmaken van de maatschappij. Hier komen 19
woningen voor dementerenden, naast de
beheerderswoning van het zorgechtpaar. Dit
zorgconcept zal een open deur beleid krijgen en
daarnaast kan de familie actief meedoen vanuit
mantelzorg.
Kortom, een interessante dag waarbij we de
mogelijkheid hebben gekregen om verschillende
zorgconcepten te bekijken en om input te

verzamelen voor Zorgbuurt Vlieland. Van
Zorgbuurt Vlieland willen we een piek maken
waar je fijn oud kan worden. Zelfstandig wonen
blijft mogelijk, met alle voorzieningen dichtbij.
Een uniek project, door de kleinschaligheid en de
fysieke begrenzing die het eiland met zich
meebrengt.

ii
Het Gastenhuis (Vleuten)

“Vlekkenplan”-sessie 11 september
Op maandag 11september hebben we met een aantal betrokkenen dat ook mee was geweest naar de
excursie een “vlekkenplansessie” georganiseerd. (Een vlekkenplan is een ruwe of voorlopige indeling van
een gebouw .) Deze sessie had als doel om te brainstormen over de ruimtes die in Zorgbuurt Vlieland
zouden kunnen komen. Vervolgens is er gekeken hoe sterk de relaties zijn tussen de verschillende ruimtes
om te bepalen welke ruimtes bij elkaar in de buurt zouden moeten liggen. Dit is gevisualiseerd als
vlekkenplan.
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Met behulp van de input uit de vlekkenplansessie zal abcnova een ruimtelijk, functioneel en technisch
Programma van Eisen opstellen. Vervolgens zullen de zorg- en vastgoedexploitatie worden geactualiseerd.
Dit najaar vindt de besluitvorming plaats over de haalbaarheid van het plan (go/no go). In het geval van een
go, dan zal de volgende stap het selecteren van een architect zijn.

