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de gemeente Vlieland draagt
onderwijsbestuur De Jutter over aan
AMS Franeker
Op 18 supterirbor 20 7 heeft de geiliCenteand wall
Vi eland hel bestu’t genomen om pei 1 anuirr2o 18 het
ondenaijsbestuiir vsn De Jutter schoci voer primair
en voortgezet onderw1s op VI eland vrnLi’t het cc iegr:
van B& •tJ over te dragen aan de daarvoor op te richten
zelfstandige Stichting Openbaar Onderwijs Viie and
IOOVi Deze stichting gaat per diezelfde datum een
bestuurlijke sanrenwerkinu aan met de Stichting
Chrstelljk \Joortgezet Ondersvijs tOVO1 Noordwest
F ryslân waaronder CSG Ann a t.Jaria win SchLjrman
iAMS in F rareker ressrreert Daairree draagt de
cercee—:e Vrejasri het c’v,erz scescju’ van De
-

Het kind staat voorop
eo de G’cct uitvoererd bestuurder van de AMS is bli
met de bestuursoverdracrt ‘Bi, alles ivat we doen
staat het kind voorop Als bestuur van de AMS voelen
we daa roiii de iirspani;ings vet phclilirig mee te bouwer,
eau kviabtabef goed onderwijs op Vlieland De
ingezette samenwerking om de leerlingen op liet eiland
onderwijs van alle niveaus aan te bieden, intensiveren
we graag met deze volgende stap Het is prachtig dat
de gemeente Vlieland ons hel vertrouwen geeft een
structurele verbeterslag te slaan in de kwaliteit van
oiiderwqs op het eiland Dat doen we niet passie voor
ons vak vanuit ons had voor onderwijs

inloopspreekuur gemeentehuis

rer1irar’2’1E’e:ek our a3rnerestcr.”’jince

D’rsdae 14 november houdt wethouder Pients
Hoekstra spreekuur van 500—16 00 uur In he:
gemeentehuis

Versterking van het aanbod en de kwaliteit van
onderwijs
nu van ce gc’reere cii rel cacera shes
cp het eHalid le verze’fsr iii 1 gen wis het oornee’ wall

ingekomen aanvraag
om g evi n gsve rg u n n Ing

de ondenaijsirispectie dit de kwa’ite t van het onden:j.,s
op het eiland tekonkomingen vertoont en liet bestujr
op een andere naner SOLi moeten worden
ge o r g mis er d
Vanuit de miss e van De utter om a le k nderen tot
achttien jaar passend tIiiisnab onderwijs te bieden
is de school a n 201 1 een sanrenwerk ng gestart met
de AMS n reneker om de cerungeil op het eit and
na lat wibo oP ieixv is o ik h ivo en have onderwijs
aan te kunnen hneden Mt ie be.atoijrsev rJra.ilt will

Burgemeesler en wethouders maken oekend dat de
volgende aanvraag omgevnngsvergunning is
ingekomen
voor bouwen
• Voor uitbreiding van de bestaande schuur op het
perceel Dennenlaan 4 te Vlieland (Lngekomen 6
november 2017)
Informatie Bouw- en woningtoezicht telefoon 0562
452707 e-mail bwtvlieland nt
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Geen (usie
De bestuursoverdracht behelst nadrukkelijk geen fusie
tussen De Jutler en de AMS de samenwerking betreft
alleen het (uitvoerend en toezichlboudend) bestuur
Beide scholen blijven zelfstandig naast elkaar bestaan
met elk een eigen visie en identiteit elk een zelfstandig
bevoegd directeur eigen personeel een eigen
begroting en een eigen medezeggenschapsraad
De betrokkenheid van Vlieland in het bestuur wordt
geborgd de gemeenteraad blijft aangehaakt in de rol
van extern toezichthouder Dat betekent onder meer
dat de financieie jaarstukken van De Jutter door de
gemeenteraad moeten worden vas:ges:elc Voor de
zichtoaareid van het eiland in het nog u!t te breiden
zestuur kunnen belangsteflender van V’eiand werden
benoemd mits ze voldoen aan Ce eisen in het
rn.iecroflel

start werkzaamheden De Drift en
Gangboord maandag 13 november
Eerder s bercht dal op 30 oktooe de aanneme zou
starten met bestratrgs- er rioieringswerkzaarnseden
op De Drift en het Gangbeord Door omstandgheden is
ceze carum ui:gestetc naar n’aandaq 13november te
oeginnen op de kruisirg met de Sparreniaan
De werkzaamheden houden •n da: he: gerele
hoofdriool en de bestrating zullen worden vervangen
Deze werkzaamheden vallen samen met de
rioolwerkzaamheden van WoonFriesland bij hun
woningen De bewoners zijn hiervan op de hoogte
gesteld

Omleidingsroute
Een gedeette van deze periode zal de hoogwaterroute
via de Uittegger worden opengesteld als
om leiding srou te
Helaas kunnen we niet voorkomen dat parkeerplaatsen
gecurende deze wercaambeden ontcegankelik ztjr
U wordt verzcc.nt zovee mogelijk de andere
parkeerplaatsen te gebrunken Naar verwachting zullen
de werKzaamheden veer de kers:dager zijn afgercno
Voor eventuele nadere informatie kunt zich wenden
tot WoonFriesland voor de husaanslutingen en tot de
gemeente Vlielanc voor de overige werkzaamheden

Rijkswaterstaat nodigt u uit voor
Dijkavond 2
Tdens deze Dijkavond presenteert Rijkswaterstaat de
mogelijke oplossingsrichtingen, die mede door de inbreng
van de aanwezigen van Dkavond 1 en overige
belanghebbenden? tot stand is gekomen. Op deze avond
vragen wij u de mogelijke oplossingsrichtingen voor de
Waddenzeedijk te beoordelen.
Wanneer: 12december van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Badhotel Bruin, Dorpstraat 88
Terugblik Dijkavond 1
Dijkavond 1 stond in het teken van informatie geven over nut
en noodzaak van het project en het betrekken van de
omgevingspartijen. De aanwezigen werd gevraagd wat zij
belangrijk vonden aan de dijk en waar Rijkswaterstaat
rekening mee kan houden voor het project. Op een aantal
kaarten konden de deelnemers hun reacties kwijt. Hier is
volop gebruik van gemaakt! Deze reacties zijn meegenomen
in het aMegingskader voor de mogelijke
oplossingsrichtingen.

Beheer Overleg Groep Vlieland
Op woensdag 15 november 2017 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 Wetterskip
Fryslân, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zich mee
bezighouden komen aan de orde. Daarnaast doende
natuurverenigingen verslag van waar zij mee bezig zijn.
Geïnteresseerden zn welkom om dit overleg als toehoorder
bij te wonen.

informatieavond Uiterton
0p 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.

energiezuinig en milieuvriendelijk
verwarmen met een warmtepomp
Is uw CV-ketel bijna aan vervanging toe, dan is het
verstandig om over te gaan op een warmtepompsysteem.
Een warmtepomp zorgt ervoor dat uw huis op een
milieuvriendelijke en energiezuinige manier van warmte wordt
voorzien voor de verwarming en warm tapwater. Investeren in
een warmtepomp is niet alleen milieuvriendelijk, maar
financieel ook erg aantrekkelijk omdat er een subsidieregeling
beschikbaar is (ISDE subsidieregeling). Daarbij bespaart u
flink op uw maandelijkse energielasten.
Duurzaam Bouwloket heeft een aantal handige tips over
warmtepompen en een uitleg over de werking ervan. Heeft u
behoefte aan meer informatie en onafhankelijk advies? Kijk
dan eens op de website www,duurzaambouwloket.nl

publicatieborden vernieuwd
De beplating van de publicatieborden wordt op donderdag 16
november vernieuwd.
Alle aanwezige plakkaten zullen hiervoor worden verwijderd.
De publicatieborden zijn bedoeld voor niet-commerciële
aankondigingen.

ophaaldag bruin- en witgoed 14 november

Duinwijck gasvrij!
Het project Duinwijck Gasvrij heeft ook in de tweede fase van
de VNG-versnellingsgelden voor innovatieve projecten een
subsidiebedrag ter waarde van €65.000,— toegekend
gekregen. De plannen om Duinwijck gasvrij te maken en te
verduurzamen zn hiermee in een stroomversnelling
gekomen!

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 16 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.
Energie Cooper.itie

Vlieland

Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diepvriezers,
wasmachines en dergelke kunnen gratis worden afgegeven
op de Milieustraat. Ook mag u deze apparaten, mits
afkomstig uit particuliere huishoudens, 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 bruingoedafval 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
ingeleverd op de Milieustraat. Aanbevolen wordt om de oude
professionele koel- en vriesapparatuur mee te geven aan de
leverancier. De leveranciers hebben namelijk een
terugnamepl icht.

Hier in 2018 gereaLiseerd: Zonneakker vLieLand
pannorr
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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@vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www. vlieland nl
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

