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melding bodemsanering
Ontvangen ïs de volgende melding om de bodem te
saneren volgens het Besluit uniforme
saneringen (BUS):
D.d. 5 februari 2018, Middenweg 8899 BA Vlieland,
gemeente Vlieland.
Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS,
dan mag de saneerder vijf weken na de
ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende en
bent u het niet eens met de melding?
Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.
Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan
contact op met de FUMO, e-mail
bodem@fumo.nl oftel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
,

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 23 te
Vlieland (ingekomen 12 februari 2018).
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden
.
Voor de aanleg van vier parkeervakken en het
herbestraten van het bestaande wegvak aan de
duinvoet van de Fortweg te Vlieland (ingekomen 13
februari 2018).
voor bouwen
.
Voor de bouw van een berging op het perceel
Duinkersoord 92 te Vlieland (ontvangen 1 5 februari
2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: yvIieland.nI.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor (legalisatie van) de vervanging van een
schuurtje en de bouw van een pergola op het
perceel Dorpsstraat 1 1 9 te Vlieland (verzonden 12
februari 2018).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
Voor uitbreiding van het pand Dorpsstraat 1 1 te
Vlieland (ingekomen 21 december 2017).

.

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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden
.
Voor de aanleg van het ontbrekende deel van de
wandelroute rondom de vuurtoren op het
Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 12 februari
2018).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA
Groningen.

duurzaam bouwloket Vlieland
Op Vlieland kunnen we gebruikmaken van de kennis en
adviezen van Antoine Maartens (Stichting Urgenda) op
het gebied van duurzaamheid. Sinds kort is er ook een
digitaal energieloket ontwikkeld, waar actuele zaken
gemeld en vragen gesteld kunnen worden:
www.duurzaambouwloket. nl. U komt op het speciaal
voor Vlieland aangemaakte loket door Vlieland als uw
gemeente in te voeren.
Het Duurzaam Bouwloket wordt ingezet om u als
woningeigenaar te informeren, adviseren en stimuleren
om uw woning energetisch te verbeteren en
toekomstbestendig te maken.
Wat kunt u van het Duurzaam Bouwloket ve,wachten?
Het Duurzaam Bouwloket van uw gemeente kan u
onafhankelijk informeren en adviseren over wat u
allemaal aan uw woning kunt verbeteren om jaarlijks
veel geld en energie te besparen. Dit kan gaan om
energiebesparing, verbetering van uw energielabel,
comfort en luchtkwaliteit in huis. Bekijk welke
maatregelen u allemaal kunt treffen en welke lokale
gecertificeerde bedrijven er bij u in de buurt zijn.
Contact met het Duurzaam Bouwloket?
Voor vragen en advies kunt u een terugbelverzoek op de
website achterlaten, contact opnemen door te mailen
naar infoduurzaambouviloket. ni of door een
WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer 0645451188. Naast het thema energie zijn de
onderwerpen als gezondheid, binnenklimaat en
verbeteren van het wooncomfort belangrijke
aandachtspunten.

agenda raadsvergadering maandag
26 februari 2018 aanvang 19:30 uur
locatie: voormalige bibliotheek
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2018
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 29 januari
2018
Informeren
3. Mededelingen 1 stand van zaken waddensamenwerkïng,
overige samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Logistiek afvalinzameling
9. Visie Oosterseveld
Besluiten
10. Ontwikkeling zorgbuurt (Uiterton)
1 1 Plan van aanpak Dorpsstraat
1 2. Kaderbrief 201 9 2022 Veiligheidsregio Fryslân
13. Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband
de Waddeneilanden
14. Begrotingswijziging 2018 nr. 1
1 5. Sluiting
.

.
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Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op wwwvlielandnl.
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(vIieIand ni).

zorgbuurt Vlieland
Voor de raadsvergadering van 26 februari is de voortgang
van de ontwikkeling van de nieuwe zorgbuurt op de locatie
Uiterton geagendeerd.
Het moment is aangebroken om een architect te zoeken die
een ontwerp voor de nieuwbouw kan gaan maken.
Daarvoor is een aantal uitgangspunten op een rij gezet,
waarmee een architect aan de slag kan. Het is aan de raad
om de documenten waarin dit alles is vastgelegd, goed te
keuren, en een krediet beschikbaar te stellen om een
architect opdracht te kunnen verlenen voor het maken van
een ontwerp. De raad zal de stukken eerst bespreken, en
naar aanleiding daarvan bepalen of in dezelfde
raadsvergadering tot besluitvorming kan worden
overgegaan.
Op donderdag 22 februari van 1 0:00 tot 1 1 :00 uur is er het
inmiddels gebruikelijke koffie-uur in de Uiterton waarin
belangstellenden met hun vragen terecht kunnen.
Zo snel mogelijk na de raadsvergadering zal er een
nieuwsbrief verschijnen om u over de besluiten van de raad
en de verdere voortgang te informeren.
De raadsstukken zijn te vinden op de gemeentelijke
website, onder ‘Bestuur en organisatie’ bij
‘raadsvergaderingen’. Als u in de kalender bij 26 februari op
‘raad’ klîkt, vindt u de raadsstukken.

raadgevend referendum
Op 21 maart as. wordt een raadgevend referendum
gehouden over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
Deze wet bepaalt:
.
de taken en bevoegdheden van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
.
de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze
bevoegd heden
.
hoe het toezicht is geregeld
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om
kiezers te informeren over de wet waar een referendum
over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie
uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat en de complete tekst
kunt u vinden op www.referendumwiv20l 7.nl. Daarnaast is
er de mogelijkheid om een afgedrukt exemplaar op het
gemeentehuis te verkrijgen.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar
zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat
opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de adjunct secretaris-directeur bekend dat de gemeente
Vlieland het voornemen heeft onderstaande personen uit te
schrijven uit de BRP. Op basis van dit voornemen worden
onderstaande personen in de gelegenheid gesteld om,
gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie,
informatie te geven over hun daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding
van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
FoI’varsk, Dvid
Bânki, Jiilia
Hudzicka, Justyna Maria
Sreëkovâ, Zuzana
Zakrzewski, tukasz
Katanov, Federika
Jergov, Katarina

geboortedatum
05-08-1993
27-01-1992
02-09-1988
05-06-1991
12-09-1989
13-10-1994
25-08-1993

ïnloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 20 februari 2018 houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 —1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

afzetten gedeelte Dorpsstraat
Op woensdag 21 februari zijn er bouwwerkzaamheden in
de Dorpsstraat ter hoogte van Dorpsstraat 1 49. Er zal beton
worden gestort tussen 07.00 en 12.00 uur. Dat betekent dat
de Dorpsstraat daar tijdelijk is gesloten is voor het verkeer
op dat gedeelte. Het is toegestaan voor A
ontheffinghouders tijdens de afzetting de Dorpsstraat aan
de westzijde in te rijden.

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 infovIielandn1. telefoon 0562 452700,
www.vlieland nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inldopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur 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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(vlïeIandnl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

