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uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21
maart 2018
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De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de
gemeente Vlieland is als volgt:
975
Aantal kiesgerechtigden
614
Aantal uitgebrachte stemmen
Aantal ongeldige stemmen
3
Aantal blanco stemmen
13
Opkomstpercentage
63%
stemmen
zetels
N LV
274
4
GroenWit
222
3
ABV
102
2
De volledige cijfers met o.a. de voorkeursstemmen per
kandidaat zijn te vinden op www.vlieland.n}.

agenda raadsvergadering woensdag
28maart2018
Aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 2018
3. Toelating nieuw benoemde raadsleden
4. Afscheid vertrekkende raadsleden
5. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www,vlieland.nl.

agenda bijzondere raadsvergadering
donderdag 29maart2018
Aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Installatie raadsleden
3. Gedragscodes integriteit
4. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl.

verbouwing raadzaal gemeentehuis
De verbouwingswerkzaamheden van de raadzaal zijn
volgende week achter de rug. Op woensdag 28 maart
zal de nieuwe raadzaal in gebruik worden genomen.
Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en
tijdens de komende raadsvergaderingen kunt u de
nieuwe raadzaal komen bezichtigen.

project zorgbuurt Vlieland
Dagelijks om 10.00 uur is er in de huiskamer van de
Uiterton gelegenheid samen koffie te drinken. Iedere
laatste donderdag van de maand tijdens het
koffiedrinken is er de mogelijkheid vragen te stellen aan
de gemeente Vlieland over het project “Zorgbuurt
Vlieland”. Een lid van de projectgroep Nieuwe
Zorgbuurt (Henno Nieuwenhuis of Harry de Wit) is dan

24maart2018
in de Uiterton aanwezig om uw vragen over het project
te beantwoorden. Dat kan zowel in de groep als
individueel. U bent van harte welkom!

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 27 maart 2018 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 —16.00 uur
in het gemeentehuis.

Vlieland Duurzaam

—

Energieverbruik

Op 22maart2017, tijdens de tweede openbare
eilandbijeenkomst in de Jutter, is gekozen voor een
gemeenschappelijke doelstelling: “Vlieland CO2-vrij in
de bebouwde omgeving voor 2020”. Momenteel wordt
er door verschillende werkgroepen gewerkt aan het
bereiken van dit doel en binnenkort denken we een
vervolg te kunnen gaan geven aan de Duurzaamheids
avonden.

Wat u kunt doen om mee te werken aan deze
doelstelling
•
Bekijk welke maatregelen u kunt nemen om
energie te besparen. Op de website
wv.duurzaambouwloket.nl kunt u informatie
vinden, vragen stellen en lezen welke
subsidiemogelijkheden er zijn.
•
Via het Duurzaam Bouwloket kunt u tot en met 31
maart 2018 10% korting krijgen op de toegepaste
vierkante meter prijs van dak-, spouwmuur-, vloer
en bodemisolatie.
•
Gebruik geen fossiele brandstoffen meer maar
energie uit duurzame bronnen. Dit kunt u doen
door klant te worden van een energieleverancier
die CO2-vrije elektriciteit levert en CO2gecompenseerd gas.

Vlieland Duurzaam

-

Ondernemen

Op Vlieland is gekozen voor de gezamenlijke
doelstelling CO2-vrij in de bebouwde omgeving voor
2020. Bedrijven kunnen hieraan hun steentje bijdragen
door inzicht in, besparing op en aanpassing van hun
energieverbruik. Als gemeente willen we bedrijven
hierbij graag helpen en brengen dan ook onderstaand
project onder uw aandacht.
Bent u ondernemer en wilt u voordelig, onafhankelijk
en duurzaam energieadvies voor uw bedrijfspand? Doe
dan mee aan het project Energie voor MKB. Door een
bijdrage van de gemeente en de Provincie Fryslân kan
deze bedrijfsscan aangeboden worden voor de prijs
van €350,-- (excl. BT\. Er zijn 20 scans beschikbaar
voor dit bedrag en de verdeling vindt plaats op volgorde
van aanmelding.
Stichting Energie voor MKB geeft 10 redenen om mee
te doen:
•
Er liggen kansen: lagere energiekosten door

besparingen van 20 tot 60%
Een onafhankelijke energie-expert komt bij u
langs
Samen kken we naar uw mogelijkheden voor
•
energiebesparing en zelf opwekken
U weet wat u kunt doen om uw gasverbruik af te
•
bouwen
•
U krijgt een compleet rapport met alle
maatregelen en bijbehorende subsidies
•
U weet meer over verduurzaming van Uw
wagenpark en de inkoop van duurzame energie
Met deze kennis kunt u zelf maatregelen nemen en
offertes aanvragen. Wij blijven uw vraagbaak. Wij
werken nauw samen met uw gemeente en met lokale
leveranciers. U maakt uw bedrijf klaar voor de
toekomst! Voor informatie over- en aanmelding
voor een scan kunt u terecht bij: St. Energie voor
MKB (zie ook www. energievoormkb.nl),
infoenerg ievoormkb.nl
Telefoon 088-4040333. Coördinator Duurzame
Energie Vlieland: Barbara de Bruijn,
b.de’oruüncvNeland.nl
telefoon. 0642621129,
•
•

Dijkversterking Vlieland nodigt u uit
Rijkswaterstaat nodigt u uit om op donderdag 29
maart of op donderdag 12 april uw mening te geven
over de zes dijkontwerpen van de Omringdijk.
Uw mening telt!
Mocht u afgelopen Dijkavond 3 hebben gemist, dan
heeft u op donderdag 29 maart of op donderdag 12
april nog de mogelijkheid om de zes dijkontwerpen te
kunnen bekijken (3d-visualisaties) en uw mening te
geven over het gebruik en de beleving van deze
dijkontwerpen. Uw mening neemt Rijkswaterstaat
mee in de beoordeling van deze zes dijkontwerpen
op het thema gebruik & beleving. Loop bij ons binnen
en praat mee!
Datum: Donderdag 29maart of 12april2018
Inloop tussen: 11.00—16.00 uur
Locatie: Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 148, Vlieland

strandschoonmaak op 9 en 10 april
Ook dit jaar gaan we weer ons strand schoonmaken.
Hoe meer handen, hoe beter natuurlijk. Samen met
Defensie, de KNRM, Gemeente Vlieland en Staats
bosbeheer. We starten op maandag om 08.00 uur op
het plein bij de Jachthaven. Ook meehelpen? Dan
graag aanmelden bij a.bruinstaatsbosbeheer.nl.

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 infovlieland.nl. telefoon 0562 452700.
www.vlielandnl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00 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
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(83vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

