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verleende reguliere
om g evi ngsverg Un n ing
Burgemeester en wethouders maken beKerd dat z. 0e
volgende omgevingsvergunning hebben verleend
,oor boucen
•
voor het vergro:en van eer. bestaande bergrg c
het perceel Duinkersoord 87 te Viieiand
(verzonden 17 oktober 2017)

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• voor verbouw van het pand Duinkersoord 16 te
Vlieland (ingekomen 26augustus2017)

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. omschhjving ver:eende vergunnng en
redenen/motivatie van uw bezwaar Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieand. Pos:bus 10 8899 ZN V:ieland Zie ook de
nforrnatie op de weosite

ontwerp weigeren
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van oe gemeente
Vlieland zijn voornemens de aanvraag voor een
omgevingsvergunning Handelen in slrijd met regels
ruimtelijke ordening voor een verzoek om de huidige
bestemming van de Kaasbunker te wijzigen van
Educatief in Detailhandel te weigeren Op grond van
afdeling 3 4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen
de ontwerpbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken vanaf maandag 23
oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage gedurende de openingstijden op het
gemeentehuis te Vlieland Gedurende deze periode
kunnen door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen
kenbaar worden gemaakt De zienswzen kunnen
worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van ‘Jlieland Postbus 10 8899 ZN
‘‘ie! ard

inloopspreekuur gemeentehuis
Dnsdag 24 ok:cce noudt wetho_der R:ents Hceksva
inloopspreekuur van 1500 tot 1600 uur in het
gemeentehuis

21 oktober 2017

agenda raadsvergadering maandag 30
oktober 2017, aanvang 16:00 uur
1
2

Opening en vaststellen agenda
a Besluitenlijst raadsvergadenng 18
seotember 2017
b Overz:cht rno:ies/toezeggingen/vragen per
18september2017

Informeren
3
Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking overige
samenwerkingsverbanden. De Jutter en de
Uiterton
4
Informatie van het college
5
Ingekomen stukken
6
Vragenuurtje
7
Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8
Kcersdocument wconv,sie Vlieland
Aanoak Dorpsstraat
9
—

Besluiten
0 Programmabegrouno 2017
S. u; t ng
At!e bbehorende stukken .iggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vtnden op
Jn 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 DQsrerb±jep.j

r’)

bericht van staatsbosbeheer
Vlieland doet weer mee aan de
landelijke natuurwerkdag op 4november
We hopen dat zich weer veel vrijwilligers zullen melden
op 4november om 1000 bij de afloop Postweg (tussen
het dorp en De Lange Paal)
Samen met Staatsbosbeheer gaan zij een mooie klus
klaren te weten een sturtkuil vrij zagen van bomen en
boompjes We zoeken Zagers Sepers en Scheppersi
We werker tot ongeveer 1 5 30 uur
Staatsbosbeheer zorgt voor de lunchi
Aanmelden graag vôÔr 2 november bij
P SchaperEistaatbosoeheer nI

stoken van houtkachels

spreekuur dierenarts

Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke
bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een
slechte verbranding komt veel fijn stof en andere
schadelijke stoffen vrij. Ook blijken kachels een bron van
geurhinder te zijn. De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
in Noord-Nederland luidde de noodklok na onderzoek. De
hoeveelheid fijnstof als gevolg van die kachels blijkt veel te
hoog; soms wel tien keer hoger dan de norm die de
Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 28
oktober in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 1 52 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.

verantwoord stoken
Wie verantwoord stookt, gebruikt voldoende droog hout.
zorgt voor een juiste verbrandingstemperatuur in
combinatie met de trek in de schoorsteen en stook niet hij
mist en/of windstil weer. Door verantwoord te stoken
wordt luchtverontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk
voorkomen.

griepvaccinaties
Dinsdag 24 oktober tussen 14.00-14.30 en 17.30-18.00 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 steerpuisten
Deze mensen worden veel i’eker door de griep. cf hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeid diabetes) wordt erger.

-

kleur van rook
Door de rook die uit de schoorsteen komt kunt u beoordelen
of u goed stookt. Donkere rook duidt op een onvolledig
verbrandingsproces. Dit kan komen door een slecht
trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer, te natte
brandstof of voor het toestel ongeschikte brandstof. Witte of
k:euoze rook wijsi er op dat hel verbrandingsproces
optimaal vertoopt. De kleur van de vlam is ook belangrijk.
As het vuur goed brandt, zijnde vlammen helder geel en
gelijkmat:g Een oranje. inslabiel fiakkerende vlam duidt op
onvolledige verbranding. Laat uw schoorsteen
tenminste één keer per jaar vegen, het liefst aan het begin
van het stookseizoen.

-

-

-

-

-

Waarom een gdepprik?
Als u een grieppnk heeft gehad. is de kans dat u griep krijgt
veel keiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de ziekte
meestal minder ernstig en is de kans op complicahes
geringer.

t-,

Öpeningstijden Iedere werkdag geopend vn 9.00 tot 1200uur 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. nI
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 06-1 5249717/0562-45271 3
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer hij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(&vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

