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agenda raadsvergadering maandag 18
december 2017, aanvang 19.30 uur
1
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Opening en vaststellen agenda
a’ Besluitenlijst raadsvergadering 27 november
2017
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
november 2017

Informeren
3 Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden. De Julter en de Uitenon
4. Informatie van het college
5 Ingekomen stukken
6 Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Wijziging standplaatsenbeleid 2017
9, Dierenadsenpraktijk
Besluiten
10. Benoeming leden Adv:escommssie Ruimtehjke
Kwalileit 2017
11. Gemeenschappelijke regeHng dienst SoZaWe
12. Belastingverordeningen 2018
13 Strandnohtie
14 Begrotingswiziging nr 6 2017
15 Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te v’nden op
vhela’d 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
oosterhavei Viearcnl)

ingekomen aanvragen
omgevi n gsverg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
• Voor het versterken van de waterkerende dijk nabij
de jachthaven te Vlieland (ingekomen 8 december
2017).
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschemide natuurgebieden. plant- en
diersoorten
• Voor het verleggen van de huidige strandovergang
bij de jachthaven te Vlieland (ingekomen 8
december 2017)
Informatie Bouv,- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail. 1 1 3’vlielandnL

16december2017

groen tuinafval
Op dinsdag 19december wordt het groen tuinafval
opgehaald. Onder groen tuinafval wordt verstaan alles
v;at 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
dienl u door te geven aan de gemeente. Dit kan
telefonisch 0562-452700 of via e-mail.
buraerzakenvlielano ‘-1

informatie tijdens koffie in De Uiterton
Dagelijks om 10.00 uur is er in de huiskamer van de
Uitedon gelegenheid samen koffie te drinken. Met
ingang van donderdag 28 december is er iedere laatste
donderdag van de maand tijdens het koffiedrinken de
mogelijkheid vragen te stellen aan de gemeente
Vlieland over het project “Zorgbuurt Vlieland.
Vanaf 28 december is iedere laatste donderdag van de
maand tussen 1000— 1100 uur een lid van de
projectgroep Nieuwe Zorghuurt (Henno Nieuwenhuis of
Harry de Wit) in de Uitedon aanwezig om uw vragen
over het project te beantwoorden. Dat kan zowel in de
groep als individueel
U bent van harte welkoml

verhalenvertellers gezocht
Leeuv;arden-Fryslân 2018 en Tryater zoeken voor het
openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele
Hoofdstad van Europa 2018. een feest voor de hele
provincie, heel veel verhalenvertellers Op vrijdag 26
januari stapt de provincie om 19.00 uur massaal in de
voetsporen van de Winterjünenocht om volgens goed
Fries gebruik mensen bj elkaar te brengen en om
verhalen te vertellen.
Aan 2018 verhalen’ doen vrijdag 25januari meer dan
75 musea mee Ze bieden van 1900 tot 22.00 uur een
podium aan al die verhalenvertellers De verhalen
worden in musea verteld, maar ook thuis, in de
boerderij, het vioonschip of in het café Skûtsjesilers,
burgemeesters! caféhouders, veehouders, van
Schiermonnikoog tot Oudemirdum en van Zurich tot
Appelscha: iedereen doet mee en mag meedoen Aan
de hand van bijzondere objecten worden verhalen
gedeeld die volgens de Friezen mee de toekomst in
moeten, verhalen die de diversiteit en verbondenheid
van onze (Iepen) Mienskip verbeelden.
Spannende legendes, persoonlijke voordrachten,
verhalen over een voorwerp of bezittingen waar een
verhaal aan kleeft. Grappig! ontroerend, en hele
gewone verhalen, Alles kan en alles mag”, zegt
artistiek leider Ira Judskovkaja. En we kunnen nog
wel wat vedellers gebruiken zodat de provincie straks
gonst van de verhalen...”
Aanmelden kan via de website vAvw.20l8verhalen nI

