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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor het vervangen van de huidige dakpannen en
dakgoten en het aanbrengen van dakisolatie op het
perceel Duinkersoord 62 te Vlieland (verzonden 17
januari 2018).
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
• Voor het versterken van de waterkerende dijk nabij
de jachthaven te Vlieland (verzonden 17januari
2018).

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, 5899 ZH Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens een omgevingsvergunning
voor brandveilig gebruik te verlenen voor het
brandveilig gebruik van appartementencomplex
‘Vlieduyn’, Duinkersoord 113 te Vlieland. De aanvraag
voldoet aan de indieningsvereisten zoals die zijn
gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële regeling
Omgevingsrecht.
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de
overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken
met ingang van maandag 22 januari 2018 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze
periode kan er door belanghebbenden schriftelijk
zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De zienswijzen
kunnen worden gericht aan het college van burge
meester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899
ZN Vlieland. De aanvraag kan gedurende de openings
tijden van het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke
Ordening worden ingezien.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Dinsdag 30 januari 2018 bezoekt de welstands
commissie Hüs en Hiem de gemeente Vlieland en
houdt spreekuur in het Oude Raadhuis van 11.00-12.00
uur. Mocht u vragen hebben op het gebied van
welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, telefoon 0562-452707.
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agenda raadsvergadering maandag 29
januari 2018, aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
a. Besluitenlijst raadsvergadering 18december
2017
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 18
december 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerkïng, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterlcn
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Accountant controle jaarrekeningen 2018 Um 2023
9. Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe NW
Fryslân
10. Strandnotitie
11 Woonvisie
12. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
ww’w.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.oosterhaven(vlieland.nl).

geen inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 23 januari 2018 is er geen spreekuur in het
gemeentehuis.

even voorstellen
Per 15januari 2018 is mevrouw Barbara de Bruijn
gestart als coördinator duurzame energie bij de
gemeente Vlieland. Een coördinator voor de 19
projecten die door de gemeente zijn vastgesteld om
aan de duurzame doelstelling te gaan voldoen.
Barbara de Bruijn woont sinds 2013 op Vlieland, ze
heeft tot afgelopen december de individuele
begeleiding van enkele jongeren op Vlieland gedaan en
is daarnaast actief als ambassadeur voor de ECV
(Energie Coöperatie Vlieland), voorzitter van de CHV
(Cultuur Historische Vereniging) en commissielid van
het IMF (Iepen Mienskipsfûns-Streekwurk). Barbara is
bereikbaar op woensdag op telefoonnr. 0562-452737 of
per e-mail: b.debruiin(vlieland.nl en voor afspraken op
06-12621129.

project Zorgbuurt Vlieland
Dagelijks om 10.00 uur is erin de huiskamer van de
Uiterton gelegenheid samen koffie te drinken. Donderdag
25 januari 2018 is tijdens het koffiedrinken van 1 0.00-11.00
uur de mogelijkheid vragen te stellen aan de gemeente
Vlieland over het project “Zorgbuurt Vlieland. Een lid van
de projectgroep Nieuwe Zorgbuurt (Henno Nieuwenhuis of
Harry de Wit) is in de Uiterton aanwezig om uw vragen over
het project te beantwoorden. Dat kan zowel in de groep als
individueel. U bent van harte welkom!

opening Culturele Hoofdstad 2018
Het weekend van 26-28 Januari 2018 is het weekend waarin
de officiële opening plaatsvindt van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018. Op veel plaatsen in de hele provincie
worden op vrijdag 26 januari verhalen verteld:
201 Bverhalen. Op Vlieland doen we daar ook aan mee! Er
zullen verhalen verteld worden in Museum Tromp’s Huys,
De Noordwester en de kerk. Verhalen over ‘het verhaal
achter de dingen’, verhalen over hoe het is om hier te
werken, waarom iets heel bijzonder is. Verhalen over het
waarom, het waar en het hoe.
De verhalen zijn voor alle leeftijdsgroepen, van Jong tot oud.
Ook de kinderen van Vlieland zijn van harte uitgenodigd om
mee te gaan en naar de verhalen te komen luisteren!
De deur van het museum zwaait open om 19.00 uur. We
nemen iedereen die wil, mee voor een wandeling langs de
verschillende verhalenvertellers en sluiten af met een
drankje bij De Lutine.
Kijk op www.201 8verhalen.nl voor meer informatie over alle
verhalen die in Friesland verteld gaan worden.
Programma:
19.00
start in Museum Tromp’s Huys
19.30 wandeling naar De Noordwester via het Dude
Raadhuis
1945
vervoig in De Noordwester
20.15
wandeling naar depot museum
20.30
wandeling naar kerk
verhalen in de kerk
20.45
einde verhalen en afsluiting bij De Lutine
21.15

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 rnogelk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infoviieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
SoZaWe: w.sozawe-nw-frvslan.nI
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

