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installatie Tineke Schokker als
burgemeester van Vlieland

afwijkende openingstijden
afdeling burgerzaken op 13 oktober

Ineen buitengewone raadsvergadering op 12 oktober
zal mevrouw C Schokker-Strampel worden beëdigd en
geïnstalleerd als Kroonbenoemde burgemeester van de
gemeente Vlieland.
Deze raadsvergadering vindt plaats in de Nicolaaskerk
op Vlieland. aanvang 1630 uur. Na afloop van de
vergadering is er van ce 1730 tot 1
uur de
gelegenheid om mevrouw Schokker te feliciteren
tijdens een receptie in Badhotel Bruin.
De inwoners van Vlieland zijn van harte uitgenodigd
voor het bijwonen van de raadsvergadering en de
receptie.

De afdeling burgerzaken van het gemeentehuis is op
vrijdag 13 oktober geopend van 9.00 tot 11.00 uur.

g.oo

agenda buitengewone
raadsvergadering donderdag 12
oktober 2017, aanvang 16:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stuk. Koninklijk besluit benoeming
burgemeester Vlieland
3. Beëdiging van mevrouw C. Schokker-Strampel lot
burgemeester van de gemeente Vlieland door de
heer drs A.A M. Brok, commissaris van de Koning
in de provincie Fryslân
4 Toespraak en overdracht ambtsketen door de heer
R. Hoekstra. loco-burgemeester
5 Toespraak door de heer P.D. Visser. piv. voorzitter
gemeenteraad
6 Toespraak door mevrouw C. Schokker-Strampel
7. Overdracht voorzittershamer door de heer F.0
Visser
S Sluiting

raadsvergadering van 16 oktober
vervalt
De agendapunten van die vergadering zullen worden
toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering
op 30 oktober

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor een incidenteel festiviteit van:
de heer L.M Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen ‘t Badhuys Badweg 5 te Vlieland
op zaterdag 14 oktober 2017 van 2200 tot 24.00
uur en zondag 15 oktober 2017 van 00.00 tot 01 00
uur.
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer geldende voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
213fl terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (vî:rw.vlieland nI)
-

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
monument
•
Voor een wijziging van de westgevel van het pand
Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 2 oktober
2017)
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
•
Voor het plaatsen van een informatiekastje op de
gevel van het perceel Dorpsstraat 130 te Vlieland
(verzonden 2 oktober 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
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland Postbus 10. 889g ZN Vfleland. Zie ook de
informatie op de website.

voornemen verlenen
omgevi n gsverg u n n ing
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens een omgevingsvergunning
voor een inrichting oprichten of veranderen (milieu en
bouwen) te verlenen voor het perceel Havenwegl7A
Vlieland. De aanvraag voldoet aan de indienings
vereisten zoals die zijn gesteld in artikel 3.3 van de
Ministeriële regeling Omgevingsrecht.
Op grond van afdeling 34 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de
overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken
vanaf heden gedurende zes weken (tot uiterlijk 21
november 2017) voor een ieder ter inzage gedurende
openingstijden op het gemeentehuis te Vlieland en bij
de FUMO J W. de Visserwei 10 te Grou. Gedurende
deze pehode 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.

werkzaamheden De Drift en Gangboord

herinneringen delen

Maandag 30 oktober zal de aannemer starten met
bestratings- en rioleringswerkzaamheden op De Drift en het
Gangboord. De werkzaamheden houden in dat het gehele
hoofdriool en de bestrating zullen worden vervangen.
Deze werkzaamheden vallen samen met de
rioolwerkzaamheden van Woon Friesland bij hun woningen.
De bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Op de bijzondere avond Hertnneflngen delen in Podium
Vlieland zal Herman van Hoogdalem, de schilder van de 15
portretten op de tentoonstelling Portret van Vlieland in
Museum Tromp’s Huys, vertellen over zijn werk en na de
pauze een aantal geportretteerden vragen hoe ze erop
terugkijken.
Tijdens de avond zal Sjoerd Elsinga zorgen voor de muziek.
Naast zijn bekende lied Laat me maar op Vlieland zijn, zal hij
ook een paar meezingers ten gehore brengen. Er zal een
korte voorvertoning zijn van een aflevering uit Gezichten van
dementie, een tentoonstelling die waarschijnlijk in 2019 naar
Vlieland komt. Ook zal Gerda Posthumus vertellen hoe ze
met Henk Veerdig een vervolg geeft aan Portret van Vlieland.
De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Podium
Vlieland en de Cultuur Historische Vereniging. De toegang
kan daardoor gratis zijn. Wil je erbij zijn? Geef je dan op bij
Museum Tromp’s Huys (balie, info(aflrompshuys.nl of bel
451600). Podium Vlieland heeft maar een beperkt aantal
stoelen en vol is vol!

Omleidingsroute
Een gedeelte van deze periode zal de hoogwaterroute via de
Uitlegger worden opengesteld als omleidingsroute.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat parkeerplaatsen
gedurende deze werkzaamheden ontoegankelijk zijn.
U wordt verzocht zoveel mogelijk de andere parkeerplaatsen
te gebruiken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden
voor de kerstdagen zijn afgerond.
Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot
Woon Friesland voor de huisaansluitingen en tot de
gemeente Vlieland voor de overige werkzaamheden.

ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diepvriezers,
wasmachines en dergelijke kunnen gratis worden afgegeven
op de Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers. acculaders. elektrisch
gereedschap. televisies, computers, fornuizen en dergelijke
kunnen eveneens gratis worden afgegeven op de Milieustraat
of ook de tweede dinsdag van de maand aan de weg worden
gezet. Meld uw wit- en bruingoedaNal tenminste één
werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen
of via de website van de gemeente Vlieland.
Professionele koel- en vriesapparatuur. zoals
inbouwapparatuur, stekkerklare apparatuur en
asbesthoudende apparatuur mag niet langs de weg worden
gezet maar kan tegen het vastgestelde tarief worden
ïngeleverd op de Milieustraat. Aanbevolen wordt om de oude
professionele koel- en vriesapparatuur mee te geven aan de
leverancier. De leveranciers hebben namelijk een
terugnameplicht.

Herinneringen delen
12 oktober
Aanvang 19:30 uur
Podium Vlieland

workshop portret schilderen
üp vrijdag 13 oktober geeft Herman van Hoogdalem een
workshop Portret schilderen. De workshop bestaat uit twee
dagdelen. De deelnemers mogen zelf kiezen in welk
materiaal ze willen werken (acryl of olieverf) en zorgen zelf
voor hun materiaal. Neem vooral veel schetspapier/blokken
mee. Kijk voor meer informatie op
w.trompshuys.nl/museuml27-nieuwslherinneringendelen.
Workshop Portret schilderen
13 oktober
Van 14:30-17:00 en van 19:30-22:00
Voormalige bibliotheek
Aanmelden bij Museum Tromp’s Huys

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 10 oktober houdt wethouder R. Hoekstra spreekuur
van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte Brandwondenstichting
De Nederlandse Orandwondenstichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 9 tot en met
zaterdag 14 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 infovlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
SoZaWe: www,sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(Evlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

