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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van een tuinkast op het perceel
Kerkplein 10 te Vlieland (ontvangen 5maart2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat z de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandvetlig gebruik
•
Voor brandveilig gebruik van het pand
Duinkersoord 1131e Vlieland (verzonden 6 maart
20 17).

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
-

Middenweg gestremd 12— 16 maart
Vitens start op 12maart met het aanleggen van een
drinkwaterleiding in de rijstrook van de Middenweg, ten
behoeve van het in aanbouw zijnde appartementen
complex.
Hierdoor zal het gedeelte van het Boereglop tot het
Betzy Akerslootglop gestremd zijn voor alle verkeer.
Ook kunt u uw auto hier niet parkeren.
De werkzaamheden zuflen ongeveer een week duren,
De flrma Verkley voert in opdracht van Vitens de
werkzaamheden uit.
VemWide grond
De grond waarin wordt gewerkt, is vervuild. Bij
werkzaamheden in vervuilde grond wordt gewerkt
volgens wettelijke voorschriften waarbij de veiligheid
van de medewerkers en de omwonenden voorop staat.
Mogelijk dat medewerkers beschermende kleding
dragen.
Meer informatie
Contactpersoon tijdens de uitvoering door de firma
Verk!ey is uitvoerder Peter Koning, tel. 06-10033872.
Voor vragen over de werkzaamheden bij u in de straat.
kunt u ook contact opnemen via het algemene
telefoonnummer van Vitens: 0600 0359.
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Dorpsstraat deels gestremd 14 maart
Op woensdag 14maart zn er bouwwerkzaamheden in
de Dorpsstraat ter hoogte van Dorpsstraat 149 met een
kraan. Dat betekent dat de Dorpsstraat daar tijdelijk is
gestremd. Het is toegestaan voor A-ontheffinghouders
tijdens de afzetting de Dorpsstraat aan de westzijde in
te rijden.

nieuwe banken op de begraafplaats
door schenking CHV
Voor de begraafplaats zijn op initiatief van de Cultuur
Historische Vereniging (CHV) en in overleg met de
gemeente Vlieland nieuwe banken ontworpen en
gemaakt. De CHV schenkt deze banken aan de
gemeente Vlieland. Het bijzondere van deze banken is
dat er scherven en andere vondsten uit de bodem van
Vlieland zijn verwerkt in de zitting van de banken. Door
ze te verwerken in een doorzichtige kunststoflaag zn
de voorwerpen blijvend zichtbaar in de zitting en heeft
de begraafplaats er twee mooie banken bij. De banken
worden geplaatst tegen de Oostmuur van de kerk in de
nissen. Op dinsdag 13maart om 14.00 uur zullen de
banken officieel worden geschonken door de CHV aan
de gemeente Vlieland en wethouder F1. Visser zal de
banken in ontvangst nemen. U bent bij deze van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

verkiezingsavond 21 maart
Op 21 maart zijnde gemeenteraadsverkiezingen. Het
stembureau op Vlieland is dit jaar in De Jutter.
De stembureaus in het gehele land sluiten ‘s avonds
om 21:00 uur. Op Vlieland zullen de stemmen naar
verwachting tussen 21:15 en 21:30 uur geteld zün. De
uitslag van de verkiezingen in onze gemeente zal
allereerst aan de inwoners van Vlieland bekend worden
gemaakt door burgemeester Tineke Schokker. Hiervoor
is iedereen uitgenodigd vanaf 21:00 uur, in Badhotel
Bruin.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 13 maart houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis.

collecte
Het Leger des Heils heeft een
collectevergunning gekregen voor
dinsdag 27maart2018.

verkiezingen
gemeenteraad en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Vlieland en
voor het referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u
alleen een oproep heeft ontvangen voor de
verkiezing van de leden van de raad. Bent u
voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan heeft
u twee stempassen ontvangen. Eén voor de
verkiezing van de leden van de raad en één voor
het referendum. Wilt u voor beide stemmingen
uw stem uitbrengen dan moet u beide
stempassen meebrengen naar het stemlokaaL
Als u gaat stemmen dan moet u naast uw
stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Voor deze stemmingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen! U brengt uw stem uit op een
stembiljet.

stemmen met een stempas én
identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet
uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat
u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen.
Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u,
uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur,
een vervangende stempas aanvragen op het
gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden
dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan
alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het
stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te
tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Voor deze stemmingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn.

SYEMBUPÈAU
stembureau in De Jutter!
Let op! in verband met een verbouwing van de
raadzaal is het stembureau deze keer niet in het
gemeentehuis gevestigd, maar in De Jutter,
Lutinelaan 3. Het stemlokaal is geopend van ‘s
ochtends 7.30 uur tot’s avonds 21.00 uur. Het
stemlokaal is uiteraard toegankelijk voor
mindervaliden.

stemmen bij volmacht:
iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen,
dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Vlieland woont en ook een stempas voor
deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere
kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u
op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer
die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide
stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de
gemachtigde per stemming niet meer dan twee
machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem
gelijktdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van
een machtiging kan tot en met de dag van de stemming
zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een
kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de
voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat
het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn.
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die
niet in de gemeente Vlieland woont maar wel een
stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De
hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of
aanvragen bij het loket Burgerzaken van de gemeente
Vlieland of downloaden van onze
website:www.vlieland.nl. De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 16maart2018 door de gemeente zijn
ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien

stemmen met een kiezerspas:
u wilt gaan stemmen in een andere
gemeente (alleen voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt
stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zon
kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van
het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een
kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum
kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal
binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van
kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018,
12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een
kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u
afhalen of aanvragen bij het loket Burgerzaken of
downloaden van onze website: www,vlieland,nl. De
schriftelke aanvraag moet uiterlijk vrijdag
16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw
stempas van het referendum moet u bijvoegen. U
ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze
stemming.

informatie
In het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt
u alle informatie verkrijgen met betrekking tot
deze verkiezingen. Het bezoekadres is:
Dorpsstraat 127 te Vlieland.
De afdeHng burgerzaken is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur, Telefonisch bereikbaar onder nummer
0562452700. Het e-mailadres van de afdeling
burgerzaken is burgerzakenvlieland.nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de
website van de gemeente: wwN.vlieland.nl.

ophaaldag bruin-en witgoed 13 maart
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten,
diepvriezers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis
worden afgegeven op de Mdieustraat. 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
bruingoedaNal 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.

Duinwijck gasvrij!

Woensdag 14maart2018 wordt een 2e
informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners van
Duinwijck. Tijdens de avond wordt de actuele stand van
zaken uiteengezet over de plannen om Duinwijck
gasvrij te maken. De avond begint om 19.30 uur en
vindt plaats in de oude’ bibliotheek

jaarvergadering Oranjevereniging
De Oranjevereniging nodigt u graag uit voor haar
jaarvergadering. Deze is door ziekte van het bestuur
verplaatst naar zondag 11 maart, 17.00 uur in hotel De
Wadden. Na de vergadering kunt u onder het genot van
een drankje genieten van gastspreker Tom Scheepstra.

ArchievenWO2.nI wordt
een thematische ingang op
Oorlogsbronnen.nl
Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen
(waaronder het Archief van de gemeente Vlieland) met
het NICO Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen
sloegen en de website kchievenWO2.nl opleverden.
Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van
fysiek verspreide oorlogsarchieven. heeft jarenlang
gediend als een centraal startpunt voor W02archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor
technische en inhoud&ijke vernieuwing. Daarom zijn
per half november2017 de archiefbeschrijvingen
opgenomen in de collectie-portal van het Netwerk
Oorlogsbronnen (NOB) www.oorlogsbronnen.nl.
Want met de opname in Oorlogsbronnen.nl komende
archiefbeschrijvingen in context te staan van mioenen
andere bronnen uït de Tweede Wereldoorlog, en
worden ze meegenomen in nieuwe technische
ontwikkelingen en mogelijkheden. De collectie-portal
van NOB is een zoekmachine waarin via slimme
Google-achtige en Linked-Data-technieken verzamelde
bronnen uit tientallen collecties aan elkaar gekoppeld
worden. En zo beter vindbaar zijn. Het beheer en de
duurzaamheid van deze nationale WO2-coLectie is zo
gewaarborgd en de content wordt waar ncgelk ge
update.

De website ArchievenWO2.nl komt te vervallen (de
URL wordt uiteraard doorverwezen). De thematische
toegang wordt overgenomen en uitgebreid via
www.oorlogsbronnen.nl/thema. Via de trefwoorden zijn
niet alleen de archiefbeschrijvingen, maar ook foto’s,
objecten, interviews en meer te vinden. Onder het
thema ‘luchtbescherming’ op ArchievenWO2.nl waren
bijvoorbeeld 682 archiefnummers te vinden. Hetzelfde
trefwoord in de NOB-collectie-portal levert bijna 5000
hits op. Het blijft desgewenst mogelijk om met behulp
van fliters alleen door archieven te zoeken.
Erfgoed van de Oorlog
De website ArchevenWO2.nl biedt overzicht over ruim
4200 archieven met W02-materiaal en is in 2010
opgezet in het kader van het programma Erfgoed van
de Oorlog. Tijdens dit landelijke programma van het
Ministerie van iWS zijn meerdere nationale WD2collecties gecreëerd. Ook de websites
Getuigenverhalen.nI met interviews en Oorloginblik.nl
met audiovisueel materiaal worden door het Netwerk
Oorlogsbronnen vernieuwd, zodat ze weer voldoen aan
de maatstaven van deze tijd.
Het Netwerk Oorlogsbronnen
Er zijn ruim 430 erfgoedinstellingen met W02-collecties
in Nederland. Het Netwerk Oorlogsbronnen maakt
verspreide bronnen uit en over de Tweede
Wereldoorlog digitaal beter vindbaar en bruikbaar. Het
programma wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut
voor Oohogs-, Holocaust- en Genocidestudies en
gefinancierd door het Ministerie van WIS, Vfonds en
VS Bfonds.
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ikennisgeving beschikking
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Onderwerp
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27
februari 2017 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf voor de inrichting
Schietrange Vliehors (04F06) aan de Postweg 9, 8899 BZ
Vlieland.
Het betreft een defensie-inrichting. De aanvraag betreft het
wijzigen van een aantal wapensystemen in combinatie met
een verschuiving in de aantallen schoten en afgeworpen
bommen. Verder wordt de vigerende vergunning
aangepast.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten
de vergunning te verlenen.
Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van
de beschikking gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikking.
Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken
tijdens kantooruren van 9maart2018 tot en met 20april
2018 op de volgende plaats inzien:
de gemeente Texel! Emmalaan 15 Den Burg;
de gemeente Vlieland, Dorpsstraat 127 Vlieland.

-

-

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van
de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector
Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied
waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats
in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking;
de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het
ontwerp van de beschikking:
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de
wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de
ontwerpbeschikking;
belanghebbenden aan we redelijkerwijs niet verweten kan
worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
Meer informatie over de beroepsprocedure en over de
voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
-

-

-

-

Inlichtingen
Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 08848900
Doen op www.ilent.nI
Zaaknummer: 2017/0151

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 Viieland, e-mail infc’ve!ar.d.nl. telefoon 0562 452700.
www.v!ieland.ni
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inlocpspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uitefton, begane grond: Annemarie Kort is bereikbaar op cinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend: telefoonnummer: 06-1 5249717/0562452713
SoZaWe: www.sczawe-nw-frvsan.ni
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-02260 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(vlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

