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verleende regulïere

te huur aangeboden

omgevingsvergunning

Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende woningen voor verhuur worden aangeboden:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor verbouw van het pand Duinkersoord 1 6 te
Vlieland (verzonden 31 oktober 201 7).

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.

besluitenlijst gemeenteraads
vergadering maandag 30 oktober 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 30 oktober 201 7, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 1 8 september 2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
1 8 september 201 7 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
3. Programmabegroting 2018:
Besluit: de programmabegroting 201 8 vast te stellen.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, T. Oosterhaven

straat
Type woning:
Energielabel
Aantal slaapkamers:
Ligging tuin:
Huurprijs per maand:
Servicekosten:
.

.

bovenwoning
B

.

zuid
€ 555,38
€ 5,61

.-

A:

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 7 november 2017 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

Lu.....
Type woning:
Energielabel
Aantal slaapkamers:
Ligging tuin:
Huurprijs per maand:
Servicekosten:
.

collecte
Stichting Alzheimer Nederland heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 6 tot en met
zaterdag 11 november2017.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 7 november 2017 wordt het grof huishou
delijk 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 0562452700 (tot uiterlijk maandag 6 november 16.00 uur) of
via de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok ‘Voor u geselecteerd’.

2 onder 1 kap
B
2
noord
€485,96
€ 5,61

Deze woningen worden verhuurd met zon nepanelen.
Hiermee bespaart u op uw elektrakosten en zijn de
woningen duurzamer. Meer informatie hierover vindt u
op www.woonfriesland.nl, het informatieplein bij het
onderwerp “woning onderhouden”, “alles over
zonnepanelen”. Website www.woonfriesland.nl.
Deze woningen zijn passend voor een één- of
tweepersoons huishouding.

Een ieder die belangstelling heeft voor (één van)
deze woningen en staat ingeschreven bij de
gemeente Vlieland als woningzoekende, kan zich
voor deze woning inschrijven door middel van een
formulier dat verkrijgbaar is aan de balie van het
gemeentehuis of via de website van de gemeente
Vlieland.
Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk
maandag 1 3 november 201 7 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let op!
Op het moment dat WoonFriesland u een woning
aanbiedt, dient u een inkomensverklaring 2016 te
overleggen. U kunt deze downloaden van de website
van de Belastingdienst of kosteloos aanvragen via
telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige
medebewoners hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden
hierin niet meegerekend.

Informatieavond Zonneakker ECV
Het project ‘Zonneakker Vlieland’ verloopt volgens
plan! Het is de bedoeling om vanaf het voorjaar
2018 groene Vlielandse stroom te gaan leveren, wat
de belangrijkste doelstelling is van de Energie
Coöperatie Vlieland (ECV).
Op donderdag 1 6 november vanaf 20.00 uur houdt
de ECV een informatieavond in Badhotel Bruin voor
leden en geïnteresseerden.
U hoort dan meer over het Zonneakker project,
andere projecten en de ECV en wat dit voor u kan
betekenen.
Energe CoöpecdLie
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Beheer Overleggroep Vlieland
Op woensdag 1 5 november 201 7 om 20.00 uur zal in
het gemeentehuis de Beheer Overleggroep Vlieland
(BOG Vlieland) bijeenkomen. In dit overleg vindt
uitwisseling plaats over diverse onderwerpen op het
gebied van Natura 2000 en de Wet
natuurbescherming. Ook zaken waar het Wefferskip
Fryslân, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zich
mee bezighouden komen aan de orde. Daarnaast
doen de natuurverenigingen verslag van waar zij
mee bezig zijn. Geïnteresseerden zijn welkom om dit
overleg als toehoorder bij te wonen.

Informatieavond Uiterton
Op dinsdag 21 november is er een algemene
informatieavond over de voortgang van de
ontwikkeling van de vervangende nieuwbouw van de
Uiterton. Adviesbureau ABC-Nova zal een toelichting
geven op de stand van zaken. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur
in de Uiterton.

Actie Pepernoot elk kind een
cadeau van Sinterklaas!
-

Met Actie Pepernoot zorgt Kinderhulp er voor dat
kinderen die opgroeien in gezinnen met een krappe
beurs t6ch een cadeautje krijgen op pakjesavond,
want voor 1 op de 8 kinderen is dit namelijk niet zo
vanzelfsprekend. Tot groot verdriet komt de Sint niks
brengen op 5 december, terwijl vriendjes en
buurtkinderen wel een cadeautje krijgen. Kinderhulp
vindt dat zij er gewoon bij moeten kunnen horen en
de beleving van pakjesavond verdienen en daarom
vragen zij jaarlijks aandacht ioor Actie Pepernoot.
Vraag daarom voorje kind(eren) een cadeau aan via
www.kindpakket.nI en doe het snel, want op = op!

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 info(2vIieland.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 1 1 .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-frvslan.nl
Servicenummer Woonbedrïjf: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

