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verleende reguliere
omgevingsvergunning

straatverlichting en overhangende
takken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
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 (verzonden 10
januari 2018).

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het
functioneren van de straatverlichting. Kleine reparaties
kunnen doorgaans redelijk snel worden uitgevoerd,
soms is de oorzaak ingewikkelder (bijvoorbeeld in
ondergrondse kabels) en kan herstel wat langer duren.
In sommige gevallen kunt u zelf ook iets bijdragen om
de verlichting op straat op peil te houden. Het komt
namelijk wel eens voor dat takken van bomen of
struiken uit tuinen verhinderen dat het licht uit
lantaarnpalen vrij de openbare weg bestraalt.
Wij wïllen u daarom vragen eens te bekijken of dat bij u
het geval kan zijn. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan
verzoeken wij u om takken die in de weg zitten te
verwijderen. Daarmee komt de veiligheid voor de
weggebruiker weer op het gewenste peil.

F1.;
besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• 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).
-“J.
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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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 16 januari 2018 houdt wethouder de beer
H. Visser spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

extra OZB-heffing niet-woningen
De gemeente Vlieland heeft het verzoek ontvangen van
de Ondernemers Vereniging Vlieland (0W) een extra
percentage of bedrag OZB te heffen bij gebruikers van
niet-woningen voor een totaal bedrag van €30.000,-.
Dit bedrag van wil de 0W op grond van een convenant
ter beschikking stellen aan het ondernemersfonds
Vlieland’ en het volledige fonds gebruiken als subsidie
voor de uïlvoering van het Toeristisch Beleidsplan
Vlieland (TBV).
Op 14 november 2017 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten aan het verzoek
van de 0W medewerking te willen verlenen en is
vervolgens het onderwerp ‘Ondernemersfonds Vlieland’
in de gemeenteraad van 28 november 2017.
besproken.
Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad de
belastingverordening 2018 vastgesteld waarin deze
OZB verhoging is opgenomen.
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding hiervan, dan
verzoeken wij u daarover contact op te nemen met het
bestuur van de ondernemersvereniging.

snoeiwerkzaamheden
Maandag 15 Um vrijdag 19januari2018 gaan
Staatsbosbeheer en de gemeentelijke buitendienst
langs de Badweg, de Kampweg en de Postweg
overhangende takken wegsnoeien. Deze
werkzaamheden kunnen enige verkeershinder
veroorzaken.

energieloket
Antoine Maartens is regelmatig op Vlieland. Mocht u
hem vragen willen stellen, dan kunt u het best een
afspraak met hem maken via mail of telefoon. Zijn
gegevens zijn: antoine.maartensurgenda.nl zijn
mobiele telefoonnummer: 06-26160892.

10% korting op isolatiemaatregelen
Woningbezitters kunnen vanaf 20 januari Um 31 maart
2018 gebruik maken van 10% korting op de toegepaste
vierkante meter prijs voor: spouwmuurisolatie,
dakisolatie, vloer- en bodemisolatie.
veel woningen slecht
geïsoleerd
Het grotendeel van de
woningen gebouwd
voor het jaar 1975 is
slecht of niet geïso
leerd. Een groot aantal
woningbezitters heeft
hierdoor onnodig veel
stookkosten, wat niet
goed is voor de
portemonnee en
schadelijk voor het
milieu.

DuurzaamBouwloket organiseert samen met 110
gemeentes, waaronder de gemeente Vlieland, de
isolatieactie om woningbezitters bewust te maken van
het besparingspotentieel en op weg te helpen met een
leuke korting.

gratis en onafhankelijk advies
Bent u benieuwd welke mogelijkheden er zijn om uw
woning te isoleren? Dan kunt u terecht bij het
gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Onafhankelijk
adviseurs kunnen u van A tot Z verder helpen bij het
verduurzamen van de woning. Deze korting geldt
alleen als de offerteaanvraag verloopt via actiepagina
www. duurzaam bouwloket. n I/isolatieactie.
Hier is ook meer informatie te vinden over de
actievoorwaarden en uitvoerende bedrijven die
deelnemen aan de actie. Stel uw vraag via de
helpdesk, door te bellen (072-7433956) of te mailen
(info@duurzaambouwloket.nl).

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 infovlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlielandnl
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: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

