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Jaargang 20, nummer 8

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 / stand van zaken
waddensamenwerking, 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
1 0.
11.
12.
1 3.

Ontwikkeling zorgbuurt (Uiterton)
Plan van aanpak Dorpsstraat
Kaderbrief20l9 - 2022 Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke Regeling
samenwerkingsverband de Waddeneilanden
14. Begrotingswijziging 2018 nr. 1
1 5. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
wwwvlieland.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.00sterhaven@vlieland nl).

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend

voor bouwen

.

.

Voor de bouw van een berging op het perceel
Duinkersoord 92 te Vlieland (verzondenl6 februari
2018).
Voor het plaatsen van een palenfundering onder het
seizoensgebonden strandpaviljoen, Fortweg 20 te
Vlieland (verzonden 20 februari 2018).

(
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24 februari 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, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 27 januari 201 8 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 1 5.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

aanvraag mïniwinkels
Eigenaars/bewoners van een woning in de Dorpsstraat
met de bestemming Wonen 1 en Wonen 2, die
belangstelling hebben voor een miniwinkel in hun pand
kunnen een aanvraag indienen bij burgemeester en
wethouders van Vlieland.
Deze aanvraag moet worden ingediend vôbr 1 april
2018 en dient voorzien te zijn van een plattegrond van
de woning met de daarin gesitueerde winkel en het
aangeboden assortiment.
De miniwinkel is alleen mogelijk als voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:
.
het bedrijfsoppervlak mag niet meer bedragen dan
40% van het vloeroppervlak van de begane grond
van de woning
.
de ruimte voor de miniwinkel mag niet meer
bedragen dan 20 m2
.
de woning dient permanent te worden bewoond
.
de ingang van de miniwinkel moet gesitueerd zijn
aan de Dorpsstraat
.
de winkel mag naar aard geen grote
gebruikersgroep bedienen (zoals een supermarkt)
.
het assortiment van de miniwinkel moet iets
toevoegen aan het assortiment van de bestaande
winkels.
Het college kan maximaal drie miniwinkels toewijzen.
Voor iedere miniwinkel wordt een aparte procedure
gevoerd. Voor aanvragen die in principe worden
gehonoreerd, geldt een bezwaartermijn zes weken na
afgifte; deze afgifte wordt gepubliceerd in Uit het
Kastje.

werkzaamheden SBB

overlast houtkachels

In de week van 6 maart zal Staatsbosbeheer aan het werk
zijn langs de Willem de Vlaminghweg. Dit zal wellicht enige
verkeershinder opleveren.
Gevaarlijke bomen met dood hout zullen weggehaald
worden. De bomen zijn aangetast door de wilgenhoutrups.
Als u belangstelling heeft voor het vrijgekomen hout, neem
dan contact op met Staatsbosbeheer (telefoon: 0562
451304)

Houtkachels zijn een belangrijke bron van
luchtverontreiniging en hinder. Bij een slechte verbranding
komen veel fijn stof en andere schadelijke stoffen vrij. Ook
blijken kachels een bron van geurhinder te zijn.
De wijze waarop een open haard of houtkachel wordt
gebruikt, is van invloed op overlast en hinder voor de
omgeving. Door verantwoord te stoken wordt veel van die
hinder voorkomen!

bibliotheek houdt digitaal spreekuur
Op woensdag 28 februari as. kunt u tijdens de
openingsuren van de bibliotheek op Vlieland (15.00 -18.00
uur) terecht voor een digitaal spreekuur.
Heeft u vragen over E-books? Of hoe u de handige
Bibliotheek-app kunt installeren op uw smartphone? Of een
vraag over uw iPad, tablet of laptop? Loop dan zeker even
binnen. Onder het genot van een kopje thee of koffie krijgt u
antwoord op al uw vragen.
Moet u daarvoor lid zijn van de bibliotheek? Nee hoor, wij
wijzen niemand de deur, iedereen is welkom! Tot ziens in
de bibliotheek, Lutinelaan 3 in De Jutter.

gladheidbestrijding
De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route; dit zijn in
eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na
aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.
De route die de strooiauto rijdt is: Havenweg, buslus,
Lutinelaan, W. de Vlaminghweg, Molenglop, Achteromweg,
Kerkplein, Nieuwestraat, Vuurboetsplein, Boereglop,
Middenweg, Boslaan, Berkenlaan, Dennenlaan, De
Blinkerd, Kampweg, Badweg, Koremansweg, Dorpsstraat
en de Postweg.
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken.
Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij
vorst slecht. Direct na het strooien is het dus nog een tijdje
verraderlijk glad en op sommige stukken kan het glad
blijven.

verantwoord stoken
Wie verantwoord stookt, gebruikt voldoende droog hout,
zorgt voor een juiste verbrandingstemperatuur in
combinatie met de trek in de schoorsteen en stookt niet bij
mist en/of windstil weer. Door verantwoord te stoken wordt
luchtverontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk
voorkomen.
kleur van rook
Door de rook die uit de schoorsteen komt kunt u beoordelen
of u goed stookt. Donkere rook duidt op een onvolledig
verbrandingsproces. Dit kan komen door een slecht
trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer, te natte
brandstof of voor het toestel ongeschikte brandstof. Witte of
kleurloze rook wijst er op dat het verbrandingsproces
optimaal verloopt. De kleur van de vlam is ook belangrijk.
Als het vuur goed brandt, zijn de vlammen helder geel en
gelijkmatig. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op
onvolledige verbranding. Laat uw schoorsteen tenminste
één keer perjaar vegen, het liefst aan het begin van het
stookseizoen.

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 nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur 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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: wwwsozawe-nw-fryslan.nt
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(vIïelandnl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

