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besluitenlijst raadsvergadering
29januari 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 29januari 2018, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 18december2017:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 18december2017 met één redactionele
aanpassing vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Accountant controle jaarrekeningen 2018 Vm 2023
Besluit: PA Acon benoemen als accountant voor
de controle van de jaarrekeningen 2018 tot en met
2023
4. Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe NW
Fryslén:
Besluit: 1. kennis te nemen van de herziene
begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; 2.geen
zienswijze in te dienen ten aanzien van de herziene
begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân:
5. Strandnotitie:
Besluit: het beleid rond het strand en het
strandgebruik. zoals vastgelegd in de Strandnotitie
(2.0) vast te stellen.
6. Wocnvisie:
Besluit: vast te stellen de “Woonvisie 2018
gemeente Vlieland.
7. Motie vreemd aan de orde van de dag:
Besluit: Unaniem in te stemmen met de motie (nr.
1, vreemd aan de orde van de dag, onderwerp
verbod drones middels APV’).
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, P.J. Tijdeman
-

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 13 februari houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00—16.00 uur in het gemeentehuis.

wijziging regels verdeling sociale
huurwoningen
Gezien de samenstelling van de Vlielandse bevolking
en het in stand houden van voorzieningen zoals de
school, is het dringend gewenst dat gezinnen met
kinderen zich vestigen op Vlieland. dan wel blijven
wonen op Vlieland. In de in 2009 door de
gemeenteraad vastgestelde regels voor de
woningtoewijzing werd geen onderscheid gemaakt
tussen gezinnen met kinderen of alleenstaanden en
stellen zonder kinderen. Het beleid is dat een
vrijgekomen woning verhuurd wordt aan de
belangstellende met het hoogste aantal punten.

Omdat er veel meer alleenstaanden/stellen dan
gezinnen met kinderen op de lijst met
woningzoekenden staan, komt het in de praktijk vaak
voor dat een vrijgekomen gezinswoning wordt
betrokken door een alleenstaande. (Jonge) gezinnen
moeten soms zô lang wachten op een woning, dat ze
naar de wal te vertrekken of dit ernstig overwegen.
Daarom heeft het college, met instemming van de
adviescommissie woningtoewijzing, de volgende
aanvulling op de regels voor het verhuren van sociale
huurwoningen vastgesteld:
13. Het college kan b het beschikbaar komen voor
verhuur van een gezinswoning (een woning met twee
of meer slaapkamers) voorrang geven aan een gezin
met kinderen.
Kinderen worden in dit geval gedeflnieerd als personen:
die op het moment van toewijzen van de woning tot
het huishouden van de woningzoekende behoren,
die opdat moment niet ouder zijn dan 15 jaar,
die in het BRP als inwoner van de gemeente Vlieland
staan geregistreerd
die. als ze leerplichtig zijn, staan ingeschreven als
leerling van de school De Jutter op Vlieland.
Het college geeft slechts voorrang aan een gezin met
kinderen indien het verschil in punten met de
belangstellende met de meeste punten, niet meer dan
10 bedraagt.
-

-

-

-

Voor meer informatie over de regels met betrekking tot
de verdeling van woonruimte kunt u onze website
raadplegen, vnr;’.’ vlieland.nl: gemeente Vlieland menu:
zelf regelen: woningtoewijzing.

ophaaldag bruin- en witgoed dinsdag
13 februari
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.
Bruingoed, 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 één 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
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 terugnameplicht.

verkiezingen gemeenteraad
Ter inzageleQQing Proces Verbaal 14
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21
maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de
gemeente Vlieland maakt, ingevolge artikel 11, lid 1, van
het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting
van het centraal stembureau waarin beslist is over
de geldigheid van de kandidatenlijsten;
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding
van een politieke groepering
en de nummering van de kandidatenlijsten heeft
plaatsgehad op het gemeentehuis van deze gemeente voor
een ieder ter inzage is gelegd.
Vlieland, 9 februari 2018.
De voorzitter voornoemd,
C. Schokker Strampel
-

raadgevend referendum
Stemmen bii volmacht
De burgemeester van Vlieland maakt bekend dat het bij het
aanstaande raadgevend referendum een kiezer toegestaan
is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
a. machtiging op schriftelijke aanvraag
Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos
verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op 5 februari 2018 als kiezer is
geregistreerd.
Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op 5 februari 2018 als kiezer zijn
geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn
eigen stem uit te brengen.
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of in persoon aan de stemming deel te nemen.
b. machtiging door overdracht van de stempas
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te
dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag
van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te
dragen.
Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 5
februari 2018 in dezelfde gemeente staan ingeschreven als
de kiezer die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend
tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat
ingeschreven, uitbrengen.
Een volmacht die verleend is door overdracht van de
stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als

gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt
door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Vlieland, 6 februari 2018
De burgemeester voornoemd,
C. Schokker Strampel
-

F-16’s werpen bommen af op de
Vliehors Range
Van 12 februari tot en met 16 februari 2018 trainen F-16’s
van de Koninklijke Luchtmacht in het afwerpen van
bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie
de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode worden
bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De
vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag, met
uitzondering van vrijdagmiddag.
Het trainen in het afwerpen van bommen is een belangrijk
onderdeel van het oefenprogramma en is noodzakelijk waar
het gaat om de inzetbaarheid van onze jachtvliegers. Dit
belang wordt nog eens onderstreept door de huidige inzet
van Nederlandse F-16’s boven Irak en Oost-Syrië waar zij
in coalitieverband deelnemen aan de strijd tegen
terreurorganisatie 1515. Sinds januari dit jaar helpende
jachtvliegtuigen wekelijks de grondtroepen in hun missies.
Tijdens die missies werden wapens ingezet.
De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke
deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer 17
vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen
opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en
raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op
Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het
oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en
bij oefening voorzien van rode vlaggen.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van
de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij
de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit
voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het
kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze
mobiele meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range.
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de
website van Defensie.
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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 info@vlieland.nl. telefoon 0562 452700.
www. vlieland. nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WM0 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; telefoonhummer: 06-15249717/0562452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk@vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur

