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inloopspreekuur gemeentehuis

dijkversterking Vlieland nodigt u uit

Dinsdag 10 april houdt demissionair wethouder Henk
Visser spreekuur van 1 5.00 —16.00 uur in het
gemeentehuis.

Rijkswaterstaat nodigt u uit om op 12 april uw mening
te geven over de zes dijkontwerpen van de Omringdijk.

werkzaamheden ligplaats veerboot
In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Klein
Wieringen in de week van g tot 13april
werkzaamheden uit bij de veerdam, op de ligplaats van
de veerboot. Door de schroefwerking van het schip is
het nodig gebleken een bodembescherming aan te
brengen. Hiertoe zal Klein Wieringen in deze periode
op het Oosterseveld, direct grenzend aan de
parkeerplaatsen bij het opstelterrein, een tweetal
zinkstukken maken, die vervolgens op de bodem van
de ligplaats van de veerboot worden afgezonken. Dit
afzinken vindt plaats gedurende twee nachten. De
veerboot vaart in die nachten na de laatste afvaart
terug naar Harlingen, zal daar overnachten en ‘s
ochtends vroeg weer terugvaren naar Vlieland voor de
eerste afvaart om 6:55 uur.
Het voetpad langs de glooiing is door het maken van de
zinkstukken enige dagen deels niet begaanbaar Voor
de verdere afwerking van de bodembescherming kan
overdag tussen de veerdiensten worden gewerkt. Naar
verwachting is het gehele werk in twee weken
afgerond.

project versterking dijk jachthaven e.a.
Op 9 april begint aannemer Klein Wieringen met de
versterking van de waterkering tussen het
havengebouw en de strandovergang. Bij de
werkzaamheden is ook het verbreden van de coupure
meegenomen. Ten behoeve van die werkzaamheden
wordt de coupure op enkele momenten gestremd. Die
stremming wordt zo kort mogelijk gehouden.
Hulpdiensten kunnen op die momenten van de
buitendijkse route vanaf de trailerhelling langs de
jachthaven gebruik maken.
In het project worden tegelijk ook andere maatregelen
genomen, zoals het tegengaan van de wateroverlast bij
zware buien op de kruising Havenweg/Fortweg. Ook
wordt na de zomer de strandovergang gedraaid zodat
de voet daarvan meestentijds op een droog stuk strand
uitkomt.
De versterking van de dijk, inclusief het verbreden van
de coupure en het draaien van de strandovergang,
wordt bekostigd door Rijkswaterstaat. De overige
maatregelen zijn voor rekening van de gemeente.
Op woensdagmiddag 11 april2018 van 16:30 -17:30
uur kunt u binnen lopen in het gemeentehuis en kennis
nemen van de planning en de uitvoering van de
werkzaamheden. Op deze middag zijn de
directievoerder van AnteaGroup en de aannemer Klein
Wieringen aanwezig om u nader te informeren en uw
vragen te beantwoorden.

uw mening telt!
Mocht u afgelopen Dijkavonden hebben gemist dan
heeft u op 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 meel
Datum: Donderdag 12april
Inloop tussen: 11.00 16.00 uur
Locatie: Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 148, Vlieland
—
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ophaaldag wit- en bruingoed
verplaatst naar woensdag 11 april
Wegens een studiedag is de gemeentewerf op dinsdag
10april gesloten.
Normaal gesproken wordt op de tweede dinsdag van
de maand ook het wit- en bruingoed opgehaald.
Dit is verplaatst naar woensdag 11 april.
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten,
diepvriezers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis
worden afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u deze
apparaten de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zeilen.
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
bruingoedafval 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.

collecte
De Nederlandse Hartstichting heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 9 tot en met zaterdag 14 april.

strandschoonmaak op 9 en 10 april.
Ook dit jaar gaan we weer ons strand schoonmaken. Hoe
meer handen, hoe boter natuurlijk. Samen met Defensie.
KNRM, gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer. We starten
op maandagmorgen om 8.00 uur op het plein b de
Jachthaven.
Ook mee helpen? Heel graag! Dan graag aanmelden bij
a .bru in( staatsbosbeheer. nl

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 1600 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.
ww.vlieland.nl
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: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij; uhk@vlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

