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verleende reguliere
om gevi ngsve rg u n n in gen

inloopspreekuur gemeentehuis

Burgemeester en wethoucers maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend
voor bouwen
• Voor uitbreiding van de bestaande loods op het
perceel Korenmansweg 4 te Vheland (verzonden 28
november 2017)
• Voor uitbreiding van de bestaande schuur op het
perceel Dennenlaan 4 te Vlieland (verzonden 28
november 2017)
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van dakpannen op het
noordeljk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127
te Vlieand (verzonden 28november 2017;.

chemokar
Woensdag 6december2017 komt de chemokar weer
naar Vlieland. U kunt uw rode milieubox vanaf 7 30 uur
aan de weg zetten om te laten legen

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 27 november 2017
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering co 27november2017. heeft de
hierna volgende besluiten ge’cmen
1

overige verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
vcgende vergunningen hebben veleend
Evenementenverounn,nc
•
Bunkercomitê, Schuurfeest 1januari2018
(verleend 24 november2017)
Ontheffing drank en horeca
•
Bunkercomité, Schuurfeest 1januari 2018
(verleend 24november2017)

Dinsoag 5 december hcudt wethouder Rients Hcekstra
spreekuur van 1500 totl6 00 uur’n het gemeentehuis

ZIJ

de

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 dalum. omscb r;jv ne verleende vergu”rng er
redenen/mot.vat e van uw bezwaar Stjjr het
cezwaarschrft naar brgemeester en wethouoes van
Vlieland. Postbus 10 8899 ZN Vlieland Ze ook 0e
r’ormatie code webs.te

verleende uitgebreide
omgevi n gs vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend
voor bouwen en milieu
• Voor vervanging van het defosfateringsstation en
het plaatsen van een lavafilter op het perceel
Havenweg 17A te Vlieland (verzonden 28 november
2017;.

beroep
Belanghebbenden die zienswjzen hebber ingebracht
kunnen tegen de uitoebreide cmgevingsvergunn.ncen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepscnnft ndie
nen bij de voarz:enirgerrechter van de sector bes:uurs
recht van de rechtbank Noord-Nederland locatie
Leeuwarden Postbus 1702. 8901 CA Groningen

Besluitenlijst raadsvergaderno 12 oktober 2017
Besluit: de besluilenli1st van de raadsvergadering
van 12 oktober 2317 ongewijzigd vast te stellen
2 Besiu’:enlist raadsvergadering 30 oktober 2017.
Besluit: de besiaitenlijs: van de raadsvergadering
van 30 oktober 2017 ongewijzigd vast le stellen
3 Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4 Ontheffing woonplaatsvereiste
Besluit: de burgemeester voor de duur van een
jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste te geven.
5 Onderzoek Rekenkamercommissie Wmo
Besluit:
kennis te nemen van de conclusies en
aanbeveiingen in het rappol van de
Rekenkamercommiss:e over het onde-zoek naa de
uitvoering van de Wmo 2015V
het college te verzoeken de uitwerking van 0e
aanbevelingen voor te bereiden en de raad voor te
eggen vôôr juni 20t3
6 Vsngnetrec&ing Partic cat:e’.et 2017
Besluit: vast te stelen da: het college maat-ege en
heeft genomen om tol koslenreductie te komen
conform de notitie Vangnetuitkering Padicipatiewet
2017 Vlieland en de collegeverklaring te
onderschrijven
7 Begrotingswijziging 2017 nr 5
Besluit: de vijfde wijziging van de begroting
algemene dienst gemeente Vlieland 2017 vast te
stellen
8 Vergaderschema gemeenteraad 2018
Besluit: het vergaderrooster 2018 conform voorstel
vast te stellen
-

-

De vcozitte C Schokke--Stramp€
De crffier. T Oosterhaven

verkiezingen gemeenteraad
Inschrijving aanduiding politieke groepering
De burgemeester van Vlieland maakt (artikel G3
lidlkieswet) bekend dat politieke groeperingen hun
aanduiding daarvan kunnen inschrijven in een register dat
door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt
aangelegd. De groepering dient een vereniging te zijn met
volledige rechtsbevoegdheid. Voor de te houden verkiezing
van de raad van de gemeente Vlieland op 21 maart 2018
dient het verzoek v66r uiterlk 27december2017 te zijn
ontvangen. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden
gericht aan het centraal stembureau voor de verkiezing van
de leden van de raad van deze gemeente, Dorpsstraat 127,
8899 AE te Vlieland. Politieke groeperingen waarvan de
aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd hoeven
geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die
bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige
kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen
inschrijving aan te vragen.
Voor de registratie moet een waarborgsom van € 1 12.50
worden betaald aan de gemeente Nadere inlichtingen
omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de
inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekL
De burgemeester voornoemd,
C. Schokker Strampel
-

Sinterklaas
Dinsdag 5december2017
arriveert Sinterklaas op
Vlieland. Het programma ziet
er als volgt uit: verzamelen
om 11.30 uur bil het
gemeentehuis. Samen met de
kinderen, ouders en
burgemeester onder begeleiding
van de fanfare naar de Veerdam.
Om 12.15 uur aankomst Sinterklaas en zijn Pieten op de
Veerdam (waar warme chocolademelk wordt uitgedeeld).
Ontvangst door de burgemeester. Daama onder
begeleiding van de fanfare via de Boslaan en de
Dennenlaan naar De Jutter. Vanaf ca. 13.00 uur bezoekt
Sinterklaas de leerlingen.

museum Tromp’s Huys
Museum Tromp’s Huys is van 5 Um 11 december 2017
gesloten i.v m. werkzaamheden. Vanaf 12december2017
bent u weer welkom. Openingstijden vindt u op
www tromçshuys nI Momenteel is de tentoonstelling
Gasten schilderen Vlieland te zien. Inwoners van Vlieland
hebben altijd gratis toegang.

wegafzetting Dorpsstraat
In verband met opnames voor een televisieprogramma zal
op donderdag 7december de Dorpsstraat gedeeltelijk
gesloten zijn voor het verkeer. Het gesloten gedeelte is
vanaf het Praethuys tot aan de Coop en zal duren vanaf
11.00 uur tot 0000 uur.

brandweer Vlieland zoekt nieuwe
collega’s
De post op Vlieland van Brandweer Fryslân is op zoek naar
brandweermannen en —vrouwen die als vrijwilliger aan de
slag willen. Vrijwilliger zijn is een keus waar ook je partner
achter moet staan
Niet alleen het blussen van branden
Het werk van een vrijwillige brandweervrouw of —man
bestaat niet alleen uit het blussen van branden, maar ook
uit het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen en
het bevrijden van verkeersslachtoffers
Ervaringen van vrijwilligers
‘Een aantal jaren geleden werd ik gevraagd of de
brandweer iets voor mij zou zijn,’ vertelt Aant-Durk van der
Veen. “Ik heb nagedacht en een paar oefenavonden
meegelopen om te kijken of ik het leuk vond. Direct na de
eerste oefenavond had ik het gevoel dat dit iets moois ging
worden. Een ploeg mensen die vaak samen zijn en met z’n
allen de schouders eronder zetten om de gemeenschap te
helpen geeft een goed gevoel. Naast dat het leuk is om
constant jezelf te verrijken met opleidingen en trainingen is
het geweldig met een ploeg op pad te gaan die je 100% kan
vertrouwen.’
Zeven jaar geleden werd Rinske Meijer door een brandweer
collega gevraagd of ze een oefenavond mee wilde draaien.
“Dit was voor mij een geslaagde avond! De eerste paar
maanden van mijn brandweer carrière draaide ik mee met
de oefenavonden Daarna mocht ik, samen met een
groepje, de opleidingen voor brandwacht eerste klas
volgen”
Wat kun je verwachten van de vrijwillige brandweer
Vlieland?
Samenwerken als een team, realistisch oefenen, helpen
van mens en dier en spanning als de pieper afgaat.
Waar zijn ze naar op zoek?
De brandweerpost op Vlieland bestaat momenteel uit 20
vrijwillige brandweerlieden. Waar zijn ze naar op zoek?
Gemotiveerde vrouwen én mannen vanaf 18 jaar, die fysiek
goed in vorm zijn en graag in teamverband werken.
Uiteraard is het van belang dat brandweerlieden zich graag
inzetten, lef hebben. Iedere brandweerman en —vrouw krijgt
een opleiding Elke week is er een oefenavond met
uitzondering van de vakantieperiode dit betekent dat er
gemiddeld iedere twee weken een oefenavond is. Ondanks
dat er wordt gesproken over vrijwilligers, krijgen ook
vrijwillige brandweerlieden een vergoeding voor de
gemaakte studie-, uitruk- en oefenuren.
Voor vragen of aanvullende informatie vraag dan êèn van
de bevelvoerders te weten: Robert van Heerde. Ronald de
Jong. Willem Frankena. Theo Vennink of Arjen Hcekstra.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 1200 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 1600 uur. Buiten deze
tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10. 8899 ZN Vlieland. e-mail i2fcvi!eiand nI. telefoon 0552 4527C0.
WWW vieland nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wanen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uitedon, begane grond. Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer 06-15249717/0562-452713
SaZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

