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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (legalisatie van) de bouw van een schuur ter
vervanging van twee kleine schuurtjes op het
perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen 20
november 2017).
• Voor het vervangen van de huidige dakpannen. de
dakgoten en het aanbrengen van isolatie op het
perceel Duinkersoord 62 te Vlieland (ingekomen 22
november 2017).
Informatie. Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland,nl,

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend
o ve ne me ntenverg unn ing
• OVV, diverse activiteiten op 9en 27december,
(verleend 22november2017).
ontheffing drank en horeca
• 0W, 9 en 27december Kerkplein (verleend 22
november 2017).
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. Nadere informatie over
bovenstaande vergunningen kunt u inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

kennisgeving onbwerpbeschikking
uitgebreide voorbereidingsprocedure
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op
27 februari 2017 een aanvraag om een omgevings
vergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf
voor de inrichting Schietrange Vliehors (04F06) aan de
Post-weg 9, 8899 BZ Vlieland. Het betreft een defensieinrichting. De aanvraag betreft een wijziging van een
aantal wapensystemen in combinatie met een
verschuiving in de aantallen schoten en afgeworpen
bommen. Verder wordt de vigerende vergunning
aangepast. De minister van Infrastructuur en
Waterstaat maakt bekend dat zij het voomemen heeft
de vergunning te verlenen. U kunt de ontwerpbeschik
king en overige van belang zijnde stukken tijdens
kantooruren van 27november2017 tot en met 8januari
2018 op de volgende plaats inzien:
de gemeente Vlieland, Dorpsstraat 127 Vlieland:
de gemeente Texel, Emmalaan 15 Den Burg.

-

-

25november2017
Tijdens de inzagepehode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan de Inspectie Leefomgeving en Transport,
AIBWVAIB, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In
deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen
worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Voor meer
inlichtingen: Meld- en Informatiecentrum (MIC);
telefoonnr, 088-4890000 en op www.ilent.nI
Zaaknummer: 201710151.

agenda raadsvergadering maandag 27
november 2017, aanvang 19.30 uur
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst (installatie) raadsvergadering 12
oktober 2017
b: Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2017
c: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 30
oktober 2017
Informeren
3 Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
4. Informatie van het college
S. Ingekomen stukken
6 Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
8
Bespreken
9. Herziening bestemmingsplan Zomerhuizenterrein
10. Verhogen OZB t.b.v. een ondernemersfonds
Besluiten
11. Ontheffing woonplaatsvereiste
12. Onderzoek Rekenkamercommissie Wmo
13. Vangnetregeling Padicipatiewet 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 ocsterna’envl’eland ,ij.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 28november2017 houdt burgemeester
mevrouw C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00—
16.00 uur in het gemeentehuis.

Het Leger des Heils heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 20 november tot en met zaterdag 25
november 2017.

Donderdag 30 november 2017 komt deze groep bij elkaar
om te kijken wat ze van elkaar kunnen leren. De duurzame
agendas worden dan over elkaar heen gelegd, zodat snel
duidelijk wordt waar ze elkaar kunnen helpen of gezamen
lijk op kunnen trekken. Op deze manier dragen ook de
ondernemers bij aan realisatie van de duurzame ambities
van Vlieland. DOK Vlieland wordt begeleid door Antoine
Maartens en Marten Imelman (Urgenda/energieloket en
Duurzom).

werkzaamheden De DrifUGangboord

Vlieland krijgt multifunctioneel sportveld

gemeentehuis en —werf gesloten
Vrijdag 1 december 2017 ijn het gemeentehuis en de
gemeentewerf gesloten in verband met een personeelsdag.

collecte

De aannemer heeft de kruising van De Drift met de
Sparrenlaan alweer bestraat. Dat houdt in dat niet al het
verkeer meer via de omleidingsroute via de Uitlegger en
voor het zwembad langs hoeft. Mocht het niet anders
kunnen en u moet toch langs het zwembad rijden, dan
verzoeken wij u uw snelheid op de Uitlegger aan te passen;
het is namelijk gebleken dat sommigen daar te snel rijden
en wandelaars en kinderen zijn daar niet op bedacht. Met
dank voor uw medewerking.

EnengJe Coöperabe
.,

..rj Ii,
ti’

zonneakker Vlieland
De zonneakker zal in 2018 gerealiseerd worden, mede door
de steun van veel Vlielanders en Vlielander gasten. De
inschrijving voor de lening die de Energie Coöperatie
Vlieland heeft uitgeschreven sluit op 1 december 2017.
Deze lening wordt lineair afgelost gedurende 15.5 jaar. Dus
mensen die nog overwegen om mee te doen wees snel en
neem contact op met de ECV via nfc@ecvlieland.nl.

Duurzame Ondernemers Kring (DOK)
Vlieland
Afgelopen week zijn gesprekken gevoerd met zes onder
nemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, Met
ieder van hen zijn ambities opgetekend in een zogenaam
de duurzame agenda; dat is een actieplan om de visie te
verwezenlijken. De ondernemers waarmee gesproken is
zijn Jaap Hamstra (De Dining). Erik Houter (Hotel Zeezicht),
Max en Jaap Figee (Hotelletje De Veerman). Jan van der
Veen (Kampeerterrein Stortemelk) en Annemieke Kruit (De
Lutine en Zuiver). Ook René Bijma en Danitsja Klooster van
tennisvereniging TCV 91 hebben zich aangesloten met de
nodige ambities. Overduidelijk is dat zij allen willen werken
aan verlaging van hun CO2-uitstoot. Er zijn acties bij die op
korte termn iets opleveren, zoals het overstappen op
groene energieleveranciers en het verlagen van het
energieverbruik. Er zijn ook een paar stevige ambities
vastgelegd die de nodige inspanning zullen vragen,
bijvoorbeeld het opwekken van de eigen energiebehoefte
en loskoppelen van het gasnet.

Jeugd en bezoekers van Vlieland kunnen volgend jaar
sporten op een nieuw multifunctioneel sportveld tegenover
camping Stortemelk. Het bestaande recreatieen evenementenveld wordt aangepast zodat er diverse
sporten kunnen worden beoefend. Ook krijgen
schoolkinderen er gymles. Voor dit project ontvangt
beheerder Stichting Recreatiebelangen Vlieland € 34.400.uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het project kost €
86.000,-.
Iepen Mienskipsfûns
Het multifunctionele sportveld op Vlieland is één van de 18
projecten op de Friese Waddeneilanden, die subsidie
krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie
Fryslân. De projecten zorgen samen voor een investering
van bijna € 650.000- in de leefbaarheid van de eilanden.
Nieuwe aanvragen
In 2018 kunnen eilandbewoners weer op drie momenten
subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed
initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun
eiland.
De volgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9
februari. Kijk voor meer informatie over het IMF en het
aanvragen van subsidie op w’wN.streekwurk.frLiimf

openstelling nieuwe subsidieregeling
Wa dde nfo n d s
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18
december 2017 tot 25januari 2018. Voor elk project wordt
door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van €
500.000 verstrekt. De projecten die in aanmerking komen
voor de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één
van de acht thema’s van het Waddenfonds: natuur. WCL
(Werelderfgoed. cultuurhistorie en landschapsontwikkeling),
bodem, water, licht en geluid. duurzame recreatie en
toerisme. verduurzaming energiehuishouding, duurzame
waddenhavens. duurzame visserij en duurzame agrarische
sector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van
de thema’s of bij voorkeur voor een combinatie van twee of
meerdere thema’s.
Zowel bedrijven, belangenorganisaties als overheden (excl.
Rijk en provincies) kunnen een beroep doen op de regeling.
Fris in totaal bijna €9,5 miljoen euro beschikbaar. De
aanvragen, mits compleet en ontvankelijk, worden door een
commissie van deskundigen beoordeeld en gerangschikt op
basis van een puntensysteem. Het dagelijks bestuur van
het Waddenfonds besluit over de toekenning van de
subsidies. Voor meer info, zie bijgevoegde subsidieregeling
en http //waddenfonds,nl/nieuws/26!vcor-rieuwe-orojecteni n-wadden regio-g-5-m ilicen-besch ikbaarl.

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 infovlieFand.nl. telefoon 0562 452700.
www. vlieland. n 1
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 5249717/0562-452713
5oZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0546351579
Kopij: uhk@vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

