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ingekomen aanvraag
om g evi n gsve rg u n ni ng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (legalisatie van) de vervanging van een
schuurtje en de bouw van een pergola op het
perceel Dorpsstraat fl9 te Vlieland (ingekomen 30
januari 2018).
Informatie Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nl.

inloopspreekuur B&W
Dinsdag 6 februari 2018 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

afzetten gedeelte Dorpsstraat
Op woensdag 7 februari zijn er bouwwerkzaamheden in
de Dorpsstraat Ier hoogte van Dorpsstraat 149 Voor
deze bouwwerkzaamheden is een kraan nodig en deze
zal tussen 11.00 een 15.00 in werking zijn. Dat
betekent dat dat deel van de Dorpsstraat tijdelijk is
gesloten voor het verkeer. Het is toegestaan voor A
onthefflnghouders tijdens de afzetting de Dorpsstraat
vanaf de westzijde in te rijden.

woonvisie Vlieland vastgesteld
Op 29januari heeft de gemeenteraad de Woonvisie
Vlieland vastgesteld De woonvisie is voor de
gemeente het kompas en de toetssteen bij de
ontwikkeling van het dorp. De woonvisie beantwoordt
de vraag wat voor dorp we willen zijn, aan welke
woonvraagstukken prioriteit gegeven wordt en welke
partijen daarbij betrokken zijn.
De invulling van de te ontwikkelen bouwlocaties wordt
bepaald vanuit deze visie waarmee randvooaarden
en richtingen op hoofdlijnen worden aangegeven.
De ‘Noonvisie Vlieland kunt u inzien op de website van
de gemeente Vlieland! www.vlieland.nl. Ook ligt hij ter
inzage in het gemeentehuis.

strandnotitie Vlieland vastgesteld
Op 29januari heeft de gemeenteraad de Strandnotibe
gemeente Vlieland vastgesteld. Hiermee is beleid
vastgesteld voor het gebruik van het strand. voor zover
het het publiekrecht raakt (de verhouding tussen
burgers en overheid). De gemeente is geen eigenaar
van het strand. dat zijn Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer en die hebben hun eigen regels voor
het gebruik van het strand. De gemeente geeft echter
vergunningen af voor bijvoorbeeld bouwwerken!
evenementen en venten op het strand.
De Strandnotitie is in te zien op www.vlieland.nl Ook
ligt hij ter inzage in het gemeentehuis.
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grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 6 februari wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u
grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van
tevoren telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562452700 (tot uiterlijk maandag 5 februari 16.00 uur) of
via de hoofdpagina van onze website wAv.vlieland.nl in
het blok ‘Voor u geselecteerd!.

vervangende woonruimte voor
bewoners aanleunwoningen
Voordat er over enige tijd begonnen wordt met de sloop
van De Uiterton, moet (tijdelijke) vervangende
woonruimte geregeld worden voor de huidige bewoners
van De Uiterton en de aanleunwoningen.
Een gedwongen verhuizing is een behoorlijk
ingrijpende gebeurtenis! zeker voor oudere mensen en
mensen met een zorgbehoefte, en al helemaal als je
twee keer moet verhuizen. Tijdelijke huisvesting in
containerwoningen is bovendien een kostbare
aangelegenheid.
Om de bewoners zo min mogelijk te belasten met
verhuizen en om kosten te besparen heeft het college
van burgemeester en wethouders in overleg met
WoonFriesland besloten om vanaf heden vrijkomende
één- en tweepersoonswoningen actief met voorrang
aan te bieden aan de tien huurders van de
aanleunwoningen. De huurders maken zelfde keus of
men op het nieuwe adres permanent gaat wonen! of
tijdelijk totdat de nieuwe “Zorgbuurt Vlieland is
gerealiseerd. Men behoudt alle rechten op toewijzing
van een woning in de nieuwe zorgbuurt.
De aanleunwoningen die daardoor vrijkomen! blijven
leeg staan of worden tijdelijk verhuurd zonder
huurrechten. totdat de Uiterton gesloopt wordt.
Uiteraard hebbende huurders het recht om niet op het
aanbod in te gaan! maar om te kiezen voor een
tijdelijke woonsituatie van ongeveer een jaar in een
containeftvoning. tijdens de sloop van de Uiterton en de
bouw van de nieuwe zorgbuud.

uit het kastje digitaal ontvangen
U kunt deze gemeentelijke nieuwsbrief ook wekelijks
via de mail ontvangen. Eenmalige registratie als
abonnee via de website van de gemeente is daarbij
voldoende. U kunt uzelf als volgt registreren op onze
website vnAv.vlieland.nl (kiezen voor gemeente
Vlieland). U klikt op ‘MENU links bovenin en kiest voor
‘zelf regelen’ en dan ‘nieuwsbrief. Hier kiest u voor
‘registeren’. Vanzelfsprekend is de meest recente
editie van ‘Uit het Kastje’ ook zonder abonnement
vanaf vrijdag altijd terug te lezen op de website.

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

Zîb

jaarvergadering IJsclub
Dinsdag 13 februari 2018 in ‘Gestrand”
Aanvang 20:00 uur
Agenda:
•
Opening door de voorzitter, Renze Brandsma
•
Verslag penningmeester, Ida de Graaf-van
Slooten
• Verslag kascommissie/benoeming nieuwe
kascommissie
• Verslag secretaris, Manon Huizinga
• Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar Klaas Houter
Aftredend en niet herkiesbaar da de Graaf-van
Slooten
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 19:45 uur
aanmelden bij het Bestuur
• Pauze met verloting
• Rondvraag
• Afsluiting door de voorzitter met de verrassing!
Komt allen, de IJsclub is
er voor iedereen!

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.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
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(üvIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

