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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is zijn
ingekomen:

voor bouwen
•

Voor hel plaatsen van een palenfundering onder het
seizoensgebonden strandpaviljoen, Fortweg 20 te
Vlieland (ingekomen 20januari 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 30januari 2018 houdt wethouder R. Hoekstra
spreekuur van 15.00—16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
De Hersenstichting Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 28januari
tot en met zaterdag 3 februari 2018.

verkiezingen gemeenteraad
Zitting van het centraal stembureau inzake
geldigheid en nummering kandidatenlijsten.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op
21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Vlieland maakt, ingevolge
artikel 4,111 en 112 van de Kieswet, bekend dat dit
bureau op g februari 2018 om 16.00 uur, in een
openbare zitting zal beslissen over
de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlsten,
het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste
aanduiding van een politieke groepering.
Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten
van kandidaten plaatshebben.
Vlieland, 24 januari 2018.
De voorzitter centraal stembureau,
0. Schokker-Strampel
-

-

27januari 2018

agenda raadsvergadering maandag
29januari 2018, aanvang 19.30 uur
locatie: de voormalige bibliotheek
1. Dpening en vaststellen agenda
a. Besluitenlijst raadsvergadering 18december
2017
b. Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 18
december 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uileflon
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6 Vragenuurtje
T Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Accountant controle jaarrekeningen 2018 Um 2023
g 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
vJv\,’j 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 costerha’senE’vl:eland ni).

-

bezoek welstandscommissie Hûs en
Hiem
Dinsdag 30januari2018 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie HOs 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, afd. RO-B[ff, telefoon 0562452707.

bouwkeet
De in de Dorpsstraat tegenover het gemeentehuis
inmiddels geplaatste bouwkeet zal tot half maan 2018
daar blijven staan in verband met inpandige
verbouwingswerkzaamheden in het gemeentehuis

museum Tromp’s Huys gesloten
Museum Tromp’s Huys is wegens werkzaamheden
gesloten van dinsdag 30januari t’m 5 februari.
Daardoor gaat de Markante Monumentenwandeling op
1 februari niet door.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 3
februari in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152
te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult
kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot ig,oo uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

bingo
Maandag 5 februari wordt er weer een bingoavond
gehouden. De opbrengst is voor de schoolreiskas van
De Jutter. De locatie is Badhotel Bruin, de aanvang
20.00 uur De prijzen worden gesponsord dcor de
Vlielandse middenstand en dienstverlening en ouders.

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
De Omringdijk op Vlieland moet in de komende jaren
onder handen worden genomen. De aanleiding is de
toekomstige verhoging van de zeespiegel door
klimaatverandering en nieuwe veiligheidsnormen in
Nederland.
Het project Dkversterking Vlieland bevindt zich nu in de
verkenningsfase. Onderdeel van deze fase zijn
verschillende onderzoeken, zoals bodemonderzoeken.
Op 29 en 30 januari worden er boringen uitgevoerd op
verschillende plaatsen rond de dijk, onder andere bij de
coupure. Dit is nodig voor onderzoek naar de bewegingen
van het grondwater onder en in de dijk. Ook is het
belangrijk dat we weten uit welke bodemsoorten en
materialen de dijk bestaat. De boringen geven nauwelijks
overlast voor de weggebruikers.
Op de binnenberm van de dijk wordt een mini-boorstelling
geplaatst. Fietsers kunnen, gedeeltelijk met de fiets aan de
hand, van het pad onderlangs gebruik blijven maken,
wandelaars van de kruin en het onderpad. De boringen
geven enige geluidsoverlast.
Bij de coupure wordt een handboring uitgevoerd. Dit neemt
weinig ruimte in beslag en wordt
uitgevoerd buiten de autotijden van 12:00 tot 14:00 uur.
Fietsers en wandelaars kunnen gebruik blijven maken van
de coupure.
De grond die bij de boringen naar boven wordt gehaald, zijn
de monsters voor het onderzoek. In de boorgaten worden
peilbuizen geplaatst. Hierin zitten meetinstrumenten die drie
maanden lang het grondwater meten. De resultaten van
deze onderzoeken worden in het dijkontwerp verwerkt.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de pagina over Waddenzee.
dijkversterking Vlieland. Vragen die aanwezigen na afloop
van de presentaties stelden, en andere vragen, zijn te
vinden op de pagina veelgestelde vragen. Aanmelden voor
de nieuwsbrief over de dïjkversterking Vlieland kan op deze
Dagina op www.rijkswaterstaat. nI.

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.
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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
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Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351679
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