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De gemeenteraad van Vlieland: bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 maart 2018, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 2018:
Besluit: vast te stellen dat de verkiezingen van 21
maart2018 rechtmatig zijn verlopen.
2. Toelating nieuw benoemde raadsleden:
Besluit: toe te laten als leden van de raad van de
gemeente Vlieland:
de heer M.S. (Max) Figee, wonende te Vlieland;
de heer R. (Rients) Hoekstra, wonende te Vlieland;
mevrouw PA. (Nel) Hopman, wonende te Vlieland;
mevrouw H.E.H. (Hedwig) de Lang Rodenhuis,
wonende te Vlieland;
de heer CM. (Gerard) Pelgrim, wonende te
Vlieland;
de heer J.D. (Jan Doeke) Tammes: wonende te
Vlieland;
de heer H.C. (Henk) Veerdig, wonende te Vlieland;
de heer L.J. (Lex) Vergnes: wonende te Vlieland:
de heer PD. (Dick) Visser, wonende te Vlieland.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

-

besluitenlijst raadsvergadering
donderdag 29 maart 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 29maart2018, heeft het
hierna volgende besluit genomen:
1. Gedragscodes integriteit:
Besluit:
(1) De gedragscode integriteit van de raad vast te
stellen;
(2) De gedragscode integriteit voor het college
van burgemeester en wethouders vast te
stellen;
(3) Het college op te dragen een gedragscode
integriteit voor de ambtelijke organisatie vast
te stellen.
De voorzitter. C. Schokker Strampel
De griffier, T. Dosterhaven
-

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 3april houdt (demissionair) wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

afzetten gedeelte Dorpsstraat
Op dinsdag 3 april en woensdag 4april zijn er
bouwwerkzaamheden in de Dorpsstraat ter hoogte van
Dorpsstraat 149. Er zijn kraanwerkzaamheden op
dinsdag van 12.00 uur tot 17.00 uur en woensdag van
07.00 uur tot 17.00 uur Dat betekent dat de Dorpsstraat
op dat gedeelte tijdelijk is gesloten voor verkeer. Het is
toegestaan voor A-ontheffinghouders tijdens de
afzetting de Dorpsstraat aan de westzijde in te rijden.

standpiaatsenbeleid 2018 vastgesteld
Op 4juli2017 heeft het college van burgemeester en
wethouders een aangepaste versie van het
standplaatsenbeleid vastgesteld.
Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in Uit het
Kastje nummer 26, van 8 juli 2017.
Naar aanleiding van de publicatie is een zienswijze
ingekomen. Het college heeft besloten deze zienswijze
te honoreren en op te nemen in het
standplaatsen beleid.
De aangepaste versie van het beleid is ter bespreking
aangeboden aan de gemeenteraad. In de
raadsvergadering van 18december2017 ïs het
standplaatsenbeleid besproken. Door de raad zijn nog
een aantal wensen ingebracht ten aanzien van de
laatste versie van het standplaatsenbeleid.
Zowel de eerder ingekomen zienswijze als de wensen
van de gemeenteraad zijn opgenomen in de laatste
versie van het beleid “standplaatsenbeleid Vlieland
2018”.
Het college heeft deze versie definitief vastgesteld op
20maart2018.
De wijzigingen en/of aanpassingen ten opzichte van het
standplaatsenbeleid 2017 (vastgesteld 4juli 2017)
hebben betrekking op het verbod tot gebruik van een
aggregaat, het aan te bieden assortiment, het uiterlijk
aanzien van het verkoopmiddel, het gebruik van
zitplaatsen of staanplaatsen bij het verkoopruiddel en
de minimale openingstijden.
Een afschrift van het gewijzigde beleid ligt gedurende
drie maanden ter inzage in het gemeentehuisHet
beleid is ook te downloaden via de website van de
gemeente bij het onderdeel bestuur en organisatie!
beleid en regelgeving! publicaties/APV.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee
weken na deze publicatie zijn/haar zienswijze met
betrekking tot de wijzigingen in het
standplaatsenbeleid 2018 schriftelijk kenbaar te maken
bij het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

ophaaldag bedrijfsafval 1 huisvuil in de
zomertijd
Vanaf 1 april gaat de zomerregeling voor het halen van
bedrijfsafval weer in.
De bedrijfscontainers, de containers met oranje deksel,
worden dan op vrijdag en maandag geleegd.
Het halen van huisvuil blijft gewoon op donderdag.
Deze regeling geldt tot en met oktober van dit jaar.
Rond de feestdagen kunnende ophaaldagen anders
zijn, raadpleeg uw afvalkalender voor de juiste dag.

collecte
Het Fonds Gehandicaptensport heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 2 tot en
met zaterdag 7april2018.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

werkzaamheden Fortweg nabij
strandopgang 3 13april

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor bouwen
• Voor het oprichten van een bierbrouwerij op het perceel
Fortweg 10 te Vlieland (ontvangen 26 maart 2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt(âvheland,nl.

Vanaf dinsdag 3 april zal de firma Tot beginnen met de
werkzaamheden aan de Fortweg nabij de strandopgang.
Eerst worden parkeervakken aangelegd langs de oostkant
van de strandopgang, daarna zal een gedeelte van de
Fortweg herstraat worden. De werkzaamheden zullen
ongeveer twee weken in beslag nemen. Tijdens het
straatwerk zal dit gedeelte van de Fortweg gestremd zijn
voor alle verkeer en is de strandopgang beperkt
toegankelijk. Voertuigen kunnen echter via rijplaten over de
nieuwe parkeervakken het strand bereiken.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer L.H.
Sterenberg, tel. (06) 46767125.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
•
Voor uitbreiding van het pand Dorpsstraat 11 te
Vlieland (verleend 29maart2018)

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 vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
Evenementen vergunning
• Vuurtorenloop, hardloop- en wandelevenement, 21 en 22
april ,verleend 16maart2018
• Here Comes the Summer, muziekfestival nabij
Kampeerterrein Stortemelk 4 t/m 6mei, verleend 27maart
2018
Standplaatsvergunning
• R.D.A. Rispens, kruising Willem de Vlamingh/Badweg,
verleend 29maart2018
• W. van Huissteden, Dorpsstraat, verleend 29 maart 2018
Melding klein evenement
• Eilandvijfdaagse, hardlooponderdeel, 30juni t/m 2juli,
verleend 24maart2017
Ontheffing sluitingsuur
• Kampeerterrein Stortemelk, tbv festival Here Comes The
Summer, 4 t/m 6 mei, verleend 27maart2018
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot zes weken na de dag van
verlening (zie: achter ‘verleend”). In uw bezwaarschrift dient
u het volgende te vermelden; uw naam en adres,
dagtekening, omschrijving van de verlening en de gronden
van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan: burgemeester
en wethouders van Vlieland. Nadere informatie over
onderstaande vergunningen kunt u inwinnen aan het loket
in het gemeentehuis.

—

Vlieland Duurzaam

-

ondernemen

Als ondernemer kunt u een voordelig, onafhankelijk en
duurzaam energieadvies voor uw bedrijfspand krijgen voor
een aantrekkelijke prijs. Doe mee aan het project Energie
voor MKB en verduurzaam uw bedrijfspand voor de
toekomst.
Vorige week maakten wij melding van de mogelijkheid deze
bedrijfsscan te laten doen. Inmiddels hebben zich 13
ondernemers aangemeld en zijn er nu nog een paar scans
beschikbaar.
Door een bijdrage van de gemeente en de provincie Fryslan
kan deze bedrijfsscan aangeboden worden voor de prijs
van €350,-- (excl. BTW)
Stichting Energie voor MKB geeft de volgende 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 kijken we naar uw mogelijkheden voor
energiebesparing en zelf opwekken
• U krijgt een compleet rapport met alle maatregelen en
bijbehorende subsidies
• 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
energievoormkb.nl)
info©energievoormkb.nl Telefoon 088-4040333.
.

Coördinator Duurzame Energie Vlieland: Barbara de Bruijn,
b debruijpylieIand .n 1
telefoon. 06-12621129,
.

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.nI
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: wv.,v.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

