Jaargang 19, nummer 40

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor afwijken van het bestemmingsplan voor het
wijzigen van 36 2- in 36 4-persoonsappartementen
op het perceel Duinkersoord 113-1 t/m 113-36 te
Vlieland (ingekomen 9 oktober 2017)
voor bouwen
• Voor het vergroten van een bestaande berging op
het perceel Duinkersoord 87 te Vlieland (ingekomen
10 oktober 2017)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op een
dakvlak van een achterliggend gebouw op het
perceel Dorpsstraat 88 (verzonden 11 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, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

begroting 2018
De behandeling van de begroting 2018 van de
gemeente Vlieland door de gemeenteraad vindt plaats
op maandag 30 oktober 2017 om 16.00 uur.
Overeenkomstig artikel 190 van de Gemeentewet ligt
de begroting met ingang van 11 oktober 2017 in het
gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook is de
begroting gepubliceerd op de gemeentelijke website
www.vlieland.nl.

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van de heer
R. Bijma, ten behoeve van TCV 91 t.b.v. verschillende
toernooien op het adres Uitlegger 2 te Vlieland voor
festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in artikel
2.21 in het besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer.
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Tijdens de festiviteit, die plaatsvindt op zondag 29
oktober 2017 van19.00 – 22.00 uur gelden de
voorschriften uit de algemene plaatselijke verordening.
Deze voorschriften zijn terug te vinden op de website
van de gemeente Vlieland (www.vlieland.nl).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 17 oktober 2017 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 –16.00 uur in het gemeentehuis.

griepvaccinaties
bericht van huisartsenpraktik Vlieland
Dinsdag 24 oktober tussen 14.00-14.30 en 17.3018.00 uur worden er in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven;
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om;
- mensen van 60 jaar en ouder;
- mensen met hart- en vaatziekten;
- mensen met longziekten;
- mensen met diabetes (suikerziekte);
- nierpatiënten;
- mensen met weinig afweer door andere ziekten of
door medische behandeling;
- mensen met regelmatig steenpuisten.
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 28
oktober 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.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

groen tuinafval
Op dinsdag 17 oktober wordt het groen tuinafval
opgehaald. Onder groen tuinafval wordt verstaan alles
wat u in de tuin knipt of snoeit aan bomen, hagen,
struiken en ander plantmateriaal. Grond, plaggen en
zand horen hier niet bij.
U hoeft het niet meer aan te melden, de ophaaldienst
rijdt een vaste route binnen de bebouwde kom. Als u
tuinafval wilt aanbieden, dient u dit voor 08.00 uur in de
berm te zetten. Woont u buiten de bebouwde kom en
wilt u tuinafval aanbieden, dan dient u dit door te geven
aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562-452700 of
via e-mail burgerzaken@vlieland.nl
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te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende woning voor verhuur wordt aangeboden:

Middenweg 23
Type woning:
tussenwoning
Bouwjaar:
1950
Energielabel
A
Indeling:
begane grond;
2
woonkamer
19,01 m
2
keuken 6,71 m
toilet
2
berging 6,04 m
eerste verdieping;
2
slaapkamer
9,55 m
2
slaapkamer
7,36 m
2
slaapkamer
5,00 m
subsidiabele huurprijs: € 591,21
Energie-neutrale woning
Het betreft hier een woning waarin een pilotproject van
Urgenda is gerealiseerd. De woning wordt zonder
aardgas en biomassa verwarmd. De bestaande
gasgestookte cv-installatie is uitgeschakeld en de
radiatoren zijn verwijderd. Het warme tapwater wordt
geleverd door een warmtepompboiler. Deze zorgt ook
voor de ventilatie in de woning. De extra elektriciteit die
nodig is om deze installaties te voeden wordt
grotendeels opgewekt door zonnepanelen die op het
dak van de woning zijn geplaatst;
Als u inschrijft op deze woning dan gaat u met het
volgende akkoord:
•
Er mag geen gasaansluiting en geen houtkachel
worden aangesloten of geïnstalleerd.
•
Met de nieuwe huurder zal een gesprek
plaatsvinden vanuit Urgenda om de monitoring van
het energieverbruik in de woning te bespreken.
Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning en
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich hiervoor inschrijven door
middel van een formulier dat verkrijgbaar is aan de
balie van het gemeentehuis of via de website van de
gemeente Vlieland, www.vlieland.nl
Belangrijk!
Bij het inschrijfformulier moet u een zogenaamde IB60-
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verklaring overleggen van 2015, zowel van uzelf als
van degene met wie u de woning zou betrekken. Dit is
een inkomensverklaring die u kosteloos kunt aanvragen
bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden
hierin niet meegerekend. Het duurt 7 tot 10 werkdagen
voordat u uw IB-60 formulier van de belastingdienst
ontvangen heeft.
Uiterste reactiedatum
U kunt op bovenstaande woning reageren tot uiterlijk
maandag 23 oktober, 9:00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend of onvolledig zijn worden niet in
behandeling genomen.

Duinwijck gasvrij!
Woensdag 18 oktober 2017 wordt een
informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners van
Duinwijck. Tijdens deze avond wordt uiteengezet wat
de plannen zijn om Duinwijck gasvrij te maken en wat
dit betekent voor de bewoners van Duinwijck. De avond
begint om 20.00 uur in De Jutter; inloop vanaf 19.30
uur met koffie of thee.

duurzame ondernemerskring Vlieland
(DOK)
Ondernemers die geïnteresseerd zijn in en actief willen
zijn op het gebied van duurzaamheid kunnen onder
begeleiding van Antoine Maartens en Marten Imelman
van de stichting Urgenda/Duurzom met elkaar in
gesprek over het verduurzamen van hun onderneming.
•
Als start wordt in een persoonlijk gesprek met de
begeleiders een duurzame agenda opgetekend,
waarin ervaringen en ambities worden verwoord;
•
Daarna komen de ondernemers elk kwartaal
samen in een DOK. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt gewerkt aan de realisatie van deze
Duurzame Agenda’s door ze met elkaar te
vergelijken;
•
Dikwijls ontstaan hierdoor gezamenlijke
initiatieven, zoals bijvoorbeeld collectieve inkoop of
het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen;
•
Daarnaast ontstaat een verrijking wat betreft
kennis over duurzaam ondernemen;
•
Tussendoor vinden persoonlijke
evaluatiemomenten met iedere ondernemer plaats.
•
Ook onderscheidt men zich in de markt als
Duurzame Ondernemer
Binnenkort worden de ondernemers die lid zijn van de
OVV benaderd via de mailing van de
ondernemersvereniging. Voor vragen of aanmelden
kunt u zich wenden tot Antoine Maartens en/of Marten
Imelman via de volgende mailadressen:
antoine.maartens@urgenda.nl of
m.imelman@duurzom.nl

