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verkiezingsavond 21 maart
bij Badhotel Bruin
Op 21 maart zn de gemeenteraadsverkiezingen. Het
stembureau op Vlieland is dit jaar in De Juffer.
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 zijn. 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.

geen inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 20 maart is er geen inloopspreekuur van het
college in het gemeentehuis.
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collecte
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Het Reumafonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 19 tot en met zaterdag 24
maart.

spreekuur dierenarts

t

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 24
maart in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult kunt
u bellen met 06-23484561 op maandag, woensdag en
vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

groen tuinafval
Op dinsdag 20 maart wordt het groen tuinafval
opgehaald. Onder groen tuinafval wordt verstaan alles
wat u in de tuin knipt of snoeit aan bomen. hagen,
stftjiken en ander plantmatehaal. Grond. piaggen en
zand horen hier niet bij.
U hoeft het niet meer aan te melden, de ophaaldienst
rijdt een vaste route binnen de bebouwde kom. Als u
tuinafval wilt aanbieden, dient u dit voor 08.00 uur in de
berm te zetten. Woont u buiten de bebouwde kom en
wilt u tuinafval aanbieden, dan dient u dit door te geven
aan de gemeente. Dit kan telefonisch 0562452700 of
via e-mail burperzakencvlieland.nl

17maart2018

Dorpsstraat deels gestremd 19—23
maart 2018
Van maandag 19 tot vrijdag 23maart2018 zijn er
sloopwerkzaamheden in de Dorpsstraat ter hoogte van
Dorpsstraat 153. Vanwege kraanwerkzaamheden is de
Dorpsstraat daar tijdelijk gestremd. Het is gedurende
deze periode toegestaan voor A-ontheffinghouders de
Dorpsstraat aan de westzijde in te rijden.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en
Ondersteuning is gebleken dat onderstaand persoon
niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basis
Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het
voornemen heeft onderstaand persoon uit te schrven
uit de BRP. Op basis van dit voornemen wordt
onderstaand persoon in de gelegenheid gesteld om.
gedurende drie weken vanaf de datum van deze
publicatie, informatie te geven over zijn daadwerkelijke
verblijfplaats.
Indiende gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijst worden
beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Dömötör. Tom

geboortedatum
06-03-1981

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP
(Basis Registratie Personen) staan ingeschreven.
Namens het college van burgemeester en wethouders
van Vlieland maakt de teamleider van de afdeling
Uitvoering & Ondersteuning bekend dat op 12 maart
besloten is de bijhouding van de persoonslijsten van
deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij per
17 februari 2018, niet meer opdat adres staan
ingeschreven, maar geregistreerd staan als vertrokken
naar adres cnbekend.
Geslachtsnaam en voornamen
Bènki, JCilia
Hudzicka, Justyna Maria
Sreëkovâ, Zuzana
Zakrzewski, tukasz
Katanovâ, Fededka
Jergovâ. Katarina

geboortedatum
27-01-1992
02-09-1 988
05-06-1991
1 2-09-1 gg
13-10-lgg4
25-08-1993

kennisgevinglbekendmaking
Windpark Fryslan fase 2
Van vrijdag 23 maart 2018 tot en met vrdag 4mei
2018 liggen de besluiten ter inzage voor het project
Windpark Fryslân fase 2. Fase 2 betreft de hieronder in
deze kennisgeving genoemde S besluiten. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij geen zienswze naar voren heeft
gebracht op de ontwerpen van de desbetreffende
besluiten kan beroep instellen.
wat gaat er gebeuren?
Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een
windpark met netaansluihng te realiseren in het Friese
deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het
windpark kgt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800
meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het
park bestaat uit 89 windturbines met een maximale
tiphoogte van 183 meter. Het toe te passen type turbine
wordt in een latere fase bepaald en valt in de 3 en 4
Megawatt klasse. Als het windpark gereed is, voorziet
het circa 340000 huishoudens van groene stroom.
waarom dit windpark?
Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over
van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind,
zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van
de aarde tegen te gaan. De doelstelling van het Kabinet
is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is
een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te
bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en
natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar
afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op
land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van
het Energieakkoor& De provincies hebben in overleg
met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die
geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW.
Het Windpark Fryslân maakt daar deel van uit.
voortgang van de procedure tot nu toe
Op 18september2016 hebbende ministers van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het
(rijks)inpassingsplan Windpark Fryslân vastgesteld. Het
rijksinpassingsplan, de vergunning
Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en
faunawet hebben van 14 oktober tot en met 25
november 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn
S beroepen ingesteld bij de Raad van State.
Vanwege herzieningen hebben drie besluiten opnieuw
ter inzage gelegen van vrijdag 18 augustus tot en met
vrijdag 13 oktober 201 7: het (rijks)inpassingsplan
(begrenzing vismigratiehvier), de vergunning
Natuurbeschermingswet (tiplaagte van de rotor) en de
ontheffing Flora- en faunawet (ontheffing voor neer
soorten). In deze periode zijn drie beroepen ingediend
bij de Raad van State.
De zitting van de Raad van State in de
beroepsprocedure is geweest op 1 februari 2018.De
uitspraak wordt rond 1 mei 2018 verwacht.
Deze kennisgeving heeft betrekking op een tweede
gecoördineerde fase, waarbij 8 overige besluiten ter
inzage liggen.
Fase 2: de nu voorliggende besluiten
1. Ontheffing Wet natuurbescherming voor de houting
(Provincie Fryslân)
2. Omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan voor het deel van het tracé tussen de

A7 en het aansluitpunt te Marnezijl (Gemeente
Sûdwest Fryslân)
3. Watervergunning voor het kruisen van
hoofdwatergangen, waterkeringen of
beschermingszones of het parallel liggen aan
hoofdwatergangen in beheer bij het waterschap
(Netterskip Fryslân)
4. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor
het kruisen van de snelweg of afritten in beheer bij
Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)
5. Watervergunning voor het leggen van de kabel aan
de zuidzijde (lJsselmeerzijde) van de Afsluitdijk. Dit
betreft het deel tussen Komwerderzand en de Kop van
de Afsluitdijk (Rijkwaterstaat)
6. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor
het leggen van de kabel aan de zuidzijde
(lJsselmeerzijde) van de Afsluitdijk. Dit betreft het deel
tussen Kornwerderzand en de Kop van de Afsluitdijk
(Rijkswaterstaat)
7. Watervergunning voor het uitvoeren van horizontaal
gestuurd boren in de Afsluitdijk onder de
vismigratierivier (Rijkswaterstaat)
8. Vergunning Wet beheer
rijkswaterstaatwerken voor het uitvoeren van
horizontaal gestuurd boren onder de snelweg ter
hoogte van de vismigratierivier (Rijkswaterstaat)
De ontwerpen hebben van 15december2017 tot en
met 25 januari 2018 ter inzage gelegen. Naar
aanleiding van de ter inzageligging zijn geen
zienswijzen naar voren gebracht.
De besluiten worden op donderdag 22 maart 2018 door
de minister van Economische Zaken en Klimaat
bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De
besluiten worden ook bekendgemaakt door
aankondiging in de Staatscourant.
waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de besluiten en andere onderliggende stukken
van vrijdag 23 maart 2018 tot en met vrijdag 4mei
2018 digitaal inzien op www.bureau
energieproiecten.nl. Op papier kunt u deze stukken op
papier bekijken in dezelfde periode tijdens de reguliere
openingstden bekijken bij het Gemeenteloket Sûdwest
Fiyslân, Marktstraat 15 te Sneek tijdens de reguliere
openingstijden.
hoe kunt u beroep indienen?
Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend op een ontwerpbesluit kunnen tegen dat
besluit beroep instellen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is
zes weken en start met de ingang van de dag na die
waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent
dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van
zaterdag 24maart2018 tot en met vrijdag 4mei2015.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij geen zienswijze heeft
ingediend op het ontwerp van het desbetreffende
besluit kan beroep instellen.
Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de

Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u
in het beroepschrift moet aangeven welke
beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder
beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk
verklaard. Na afloop van de indieningstennijn kunt u
geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij
raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste
de volgende onderdelen bevatten:
•
naam en adres van de indiener;
•
datum van ondertekening;
•
omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat;
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het
besluit.
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. We
verzoeken u vriendelijk om een kopie van het
beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Voor het indienen van een beroepschrift moet u
griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft
ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat
precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.
meer informatie
Meer informatie over het Windpark Fryslân en alle
bijbehoren de stukken vindt u op vv.bureau
energieprojecten.nl en w.windparkfryslan.nl. Heeft u
na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt
u bellen met Bureau Energieprojecten (070)37989 79.

storingen mobiele netwerk
Sinds november 2017 hebben bewoners en bezoekers
van Vlieland last gehad van storingen in het mobiele
n e twe rk.
Vooral bij winderige condities was sprake van geen of
minder bereik en een niet of slecht werkend internet.
De mobiele providers stelden al snel vast dat de
oorzaak hiervan niet lag in het mobiele netwerk zelf.
Vervolgens hebben zij storingsmeldingen ingediend bij
Agentschap Telecom. Deze heeft uitgebreid onderzoek
moeten doen om de oorzaak van het probleem vast te
stellen. Uiteindelijk is deze gevonden in een defecte
antenne aan de vuurtoren, die met name bij wind
storing veroorzaakte.
In goede samenwerking met Agentschap Telecom en
de gemeente Vlieland heeft Rijkswaterstaat, de
eigenaar van de vuurtoren, op 20 februari de antenne
gerepareerd. Hiermee is de storing verholpen.
Het vinden van de oorzaak en het oplossen van de
storing heeft helaas de nodige tijd in beslag genomen.
Alle betrokken partijen betreuren de overlast die
bewoners en bezoekers hierdoor hebben ervaren.

Verkiezing van de leden van de raad
‘van de gemeente Vlieland
en het referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv) op woensdag 21 maart 2018.
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).
Afhankelk 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 verkïezing 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
stemme& U brengt uw stem uit op een stembiljet.
Stemmen meteen 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 identiteitsbews 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.

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 gelijktijdig 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.
Stemmen met een kiezerspas 1 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.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u
alle informatie verkrijgen met betrekking tot deze
stemmingen. Het bezoekadres is: Dorpsstraat 127,
889g AE Vlieland.
De afdeling 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 0562-452700.
Het e-mailadres van de afdeling burgerzaken is
burgerzakenvlieland. nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op
de website van de gemeente: www.vlieland.nl.

Waar kunt u stemmen
Let opl 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 07.30 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
Openingstijden Iedere werkdag geopend van g.oo tot 12.00uur 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(vIieland.nl, telefoon 0562 452700,
wvsw vlieland. n 1
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 06-15249717/0562452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
ServicenummerWoonbedrijf: 058-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(avlieland.nl; deadline aanlevering kopij’ donderdag 10.00 uur.
.

