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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van dakpannen op het
noordelijk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127
te Vlieland (ingekomen 13 november 2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
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 (verzonden 13 november 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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de realisatie van drie personeelskamers op het
perceel Badweg 2 te Vlieland (verzonden 15
november 2017).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, , Postbus 1702, 8901 CA
Groningen.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 21 november 2017 houdt wethouder Henk
Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.
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agenda raadsvergadering maandag 27
november 2017, aanvang 19.30 uur
1.

Opening en vaststellen agenda

2. a: Besluitenlijst (installatie)
raadsvergadering 12 oktober 2017
b: Besluitenlijst raadsvergadering 30
oktober 2017
c: Overzicht moties/toezeggingen/vragen
per 30 oktober 2017
Informeren
3.

4.
5.
6.

Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
Informatie van het college
Ingekomen stukken
Vragenuurtje

7. Spreekrecht voor burgers
8. Plan van aanpak implementatie
Omgevingswet
Bespreken
9. Herziening bestemmingsplan
Zomerhuizenterrein
10. Verhogen OZB t.b.v. een
ondernemersfonds
Besluiten
11. Ontheffing woonplaatsvereiste
12. Onderzoek Rekenkamercommissie Wmo
13. Vangnetregeling Participatiewet 2017
14. Begrotingswijziging 2017 nr. 5
15. Vergaderschema gemeenteraad 2018
16. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. 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.oosterhaven@vlieland.nl).

informatieavond Uiterton
Op dinsdag 21 november 2017 is er om 20.00 uur in de
Uiterton 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.
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Rijkswaterstaat nodigt u uit voor
Dijkavond 2
Tijdens deze Dijkavond presenteert Rijkswaterstaat de
mogelijke oplossingsrichtingen, die mede door de
inbreng van de aanwezigen van Dijkavond 1 en overige
belanghebbenden, tot stand is gekomen. Op deze
avond vragen wij u de mogelijke oplossingsrichtingen
voor de Waddenzeedijk te beoordelen.
Wanneer: 12 december 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. Deze reacties zijn meegenomen in het
afwegingskader voor de mogelijke
oplossingsrichtingen.

gladheidbestrijding
De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheid-bestrijding altijd een vastgestelde route. Dit
zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na
aanhoudende gladheid worden de overige wegen
gestrooid.
De vastgestelde route is: van de gemeentewerf via de
Fortweg en Korenmansweg naar de Havenweg, Dorpsstraat, W. de Vlaminghweg, Lutinelaan tot Midscheeps
- inclusief lus bij De Jutter - Rozebottelweg, De
Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de kolk, Molenglop,
Achteromweg (van parkeerplaats begraafplaats tot
Kerkplein), Nieuwestraat, Vuurboetsplein, Boereglop,
Middenweg, Boslaan, Berken-laan, Dennenlaan ,
Kampweg, Badweg, Postweg, Haven-weg langs
tankstation tot coupure RWS, terug via Fortweg naar de
gemeentewerf.
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken.
Het gestrooide zout heeft enige autoverkeer nodig om
goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt,
werkt het zout bij vorst slecht. Direct na het strooien is
het dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op
sommige stukken glad blijven.

oefeningen Vliehors
De Koninklijke Luchtmacht zal in de maand november
oefenen op de Vliehors Range in het afwerpen van
explosieve bommen. In verband met onder andere de
weersomstandigheden is niet exact aan te geven
hoeveel bommen er afgeworpen zullen worden. Op
Texel zal een meetpost worden ingericht, daar zal
gedurende de oefeningen een medewerker van Bureau
Geluidhinder aanwezig zijn. De oefeningen zullen
plaatsvinden in de volgende periodes: maandag 20
november tot en met donderdag 23 november voor en
na de middag, vrijdag 24 november voor de middag.
Telefoonnummer klachtenlijn: 0800-0226033.
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groen tuinafval
Op dinsdag 21 november 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

BC Vlieland 65 jaar
Dit jaar heeft Bridgeclub Vlieland iets te vieren. Het is
65 jaar geleden dat de club is opgericht. De club wil
deze heuglijke gebeurtenis op zondag 10 december
samen met oud-leden op Vlieland vieren. Lid van het
eerste uur is erelid Nel Cupido-Kooijman. Na een
gezellige huiskamer-drive voor de bridgende leden, zal
aansluitend een borrel met buffet worden aangeboden
aan leden, oud-leden en genodigden. De borrel/het
buffet is bij restaurant ‘Gestrand’. Het buffet duurt van
17.30 tot 20.00 uur.
Graag verneemt de club of u als oud-lid van deze
uitnodiging gebruik maakt. U kunt zich tot 4 december
opgeven op bcvlieland@hotmail.com of via 0562451431.
Liber amoricum
De bridgeclub zou het liefst een klein boekje maken
met hoogtepunten uit het bestaan van de club. Heeft u
mooie herinneringen aan de bridgeclub? Smeuïge
anekdotes? Schrijf ze op en deel ze! Heeft u nog oude
foto’s, notulen, verslagen of krantenknipsels, scan ze in
en stuur die dan vóór 25 november naar bovenstaand
e-mailadres. Of lever de documenten in op Havenweg
24. Zet duidelijk naam en adres op deze documenten,
dan komen ze na 10 december weer bij u terug.

energieloket Vlieland
open dinsdag 21
november 2017
Dinsdag 21 november 2017 is
Antoine Maartens, werkzaam voor de
stichting Urgenda, weer op het
gemeentehuis van 11.00 – 12.00 uur
aanwezig om vragen op energiegebied te beantwoorden. Mocht u die dag niet kunnen,
dan kunt u hem telefonisch op nummer 06-26160 892
bereiken of via e-mail: antoine.maartens@urgenda.nl.

