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ingekomen aanvraag
omgeving s vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de bouw van zes boshuisjes op het perceel
Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 2januari2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail bwl@vlieland.nl.

melding Activiteitenbesluit
Ontvangen: een melding van Strandpaviljoen ‘t
Badhuys op 25 oktober 2017.
Betreft: Volledige nieuwbouw van de bestaande
inrichting (strandpaviljoen).
Locatie: Badweg 5, 8899 BV Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mail info;fumo.nI of tel. 0566-750300.
Bezoekadres: J.W. de VisseRvei 10. 9001 ZE Grou.

melding bodemsanering
Ontvangen is de volgende melding om de bodem te
saneren volgens het Besluit uniforme
saneringen (BUS)’
D.d. 18december2017, Willem de Vlaminghweg 17.
8899 AV Vlieland, gemeente Vlieland.
Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS.
dan mag de saneerder vijf weken na de
ontvangstdatum beginnen Bent u belanghebbende en
bent u het niet eens met de melding?
Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren
Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan
contact op met de FUMO, e-mail
bodem Rfumo n1 of tel. 0566-750300, Bezoekadres
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

dinsdag 9januari ophaaldag
bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten,
diepvriezers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis
worden afgegeven op de Milieustraat Ook mag u deze
apparaten de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zetten.
Bruingced. 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 êèn 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
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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 teru9nameplicht.

gemeentehuis dinsdagmiddag 9
januari gesloten en geen spreekuur
In verband met verbouwingswerkzaamheden zal het
gemeentehuis dinsdag 9januari ‘s middags gesloten
zijn. Daardoor komt het inloopspreekuur ook te
vervallen

netwerkstoringen bij Vodafone en
T-mobile
Het Agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat) heeft
storingsmeldingen in behandeling van zowel Vodafone
als T-mobile, Deze mobile providers ondervinden
storing op hun netwerk op Vlieland. Hierdoor wordt de
werking negatief beïnvloed.
Dit heeft gevolgen voor het mobiele gebruik.
Gesprekken kunnen slecht van kwaliteit zijn of worden.
verbindingen kunnen onverwacht en ongewenst
worden verbroken en dataverbindingen hebben last van
lage snelheden.
Dit feit doet zich niet op alle dagen of momenten voor.
mogelijke oorzaken
Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze storing
veroorzaakt door het gebruik van netwerkrepeaters. Dit
is een apparaat wat soms door particulieren of
bedrijven wordt aangeschaft om dekking van een
mobiel netwerk te verbeteren in een woning, bedrijf of
schip. Dit gebruik is niet toegestaan. anders dan met
toestemming van de mobiele provider zelf. Ook
stoorzenders. zogenaamde “jammers’ zijn nog wel
eens oorzaak van dergelijke storingen. Deze jammers
worden vaak gebruikt om het gebruik van mobiele
telefoons op een zekere plaats (bijvoorbeeld restaurant
of uitgaansgelegenheid) te voorkomen.

wat kunt

ii

doen?

Als u een netwerkrepeater (geen WiFi-repeater) heeft
aangeschaft en deze zonder toestemming van de
mobiele provider in gebruik heeft, verzoeken wij u cm
deze uit te schakelen. Ook het gebruik van een jammer
dient te worden gestaakt. Overigens is het gebruik van
dergelijk jammers illegaal en een ernstige overtreding
van de Telecommunicatiewet
Wij hopen dat de stoorbron. mogelijk ock bij toeval.
wordt uitgeschakeld. Dit verbetert de mobiele
communicatie en draadloze internetverbindingen
hetgeen ook de veiligheid ten goede komt.
Meer specifieke informatie hierover is op het
gemeentehuis beschikbaar.

verbouwing raadzaal gemeentehuis
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad besloten de
huidige raadzaal op te knappen. Binnenkort zal daarvoor
worden gestart met de verbouwingswerkzaamheden.
Dat houdt in dat de aankomende raadsvergaderingen niet
in het gemeentehuis kunnen plaatsvinden.
Als alternatieve locatie heeft het colle9e daarvoor de oude
bibliotheek uitgekozen. De raadsvergaderingen van januari
en februari zullen daar worden gehouden

verkiezingen gemeenteraad
KAN DIDPATSTE LLING
De burgemeester van Vlieland maakt het volgende bekend
Op 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan
het adres Dorpsstraat 127 bij het daar gevestigde centraal
stembureau van 900 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten
worden ingeleverd
De benodigde formulieren voor:
de lijsten van kandidaten (model H 1)
•
de verklaringen van instemming van de kandidaten met
hun kandidaatstelling (model H 9)
de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding
•
van de politieke groepering boven een kandidatenlijst
(model H 3-1)
•
de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding.
gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van
politieke groeperingen of afl<ortingen daarvan, boven
een kandidatenlijst (model H 3-2)
de verklaringen van ondersteuning van een
•
kandidatenlijst (model H 4)
•
de verklaringen betreffende het verbinden van de
kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model 110)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het
gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

registratie aanduiding politieke
groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Vlieland maakt bekend, gelet
op artikel 03, lid 5, van de Kieswet, dat op dinsdag 2
januari 2018 is besloten de volgende aanduiding van de
genoemde politieke groepering te registreren in het register
voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Vlieland.
Aanduiding’
Afkorting:

Nieuw Liberaal Vlieland
N LV

Ik wil u er op wijzen dat ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht de natuurlijke of rechtspersoon, die door de
beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
daartegen beroep kan instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroepschrift moet op grond van artikel 05 lid 1 onder b
van de Kieswet uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening
van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij
de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus
20019, 2500 EA’s-Gravenhage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
J. Smit, (0562)452710 ofj.smit@vlieland.nl
-

Vlieland, 2januari 2018
De voorzitter van het centraal stembureau voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Vlieland, C, Schokker Strampel
-

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften
betreffende de inlevering van kandidatenlijstenkunnen
verkregen worden bij de heer J. Smit (0562)452710 of
j.smitvlieland.nl).
Vlieland, 6januari2017
De burgemeester voornoemd,
C. Schokker- Strampel

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 nfofivIieland.nI, telefoon 0562 452700
www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www sozawenw-frvslan.nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 1000uur.

