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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand Vliepark 21 te
Vlieland (ingekomen 10 april 2018).
.
Voor de verbouw van het pand Havenweg 1 te
Vlieland (ingekomen 11 april 2018).
voor werk en/of werkzaamheden
.
Voor verwijderen van de huidige en de aanleg van
nieuwe bestrating, gras- en duinlandschap
(ingekomen 10 april 2018).
voor werk en/of werkzaamheden, bouwen, kappen en
handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
.
Voor de aanleg van een onverharde
aanhangwagenparkeerplaats op het perceel
Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 6 april 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van
mevrouw C. de Haan ten behoeve van Gestrand,
Havenweg 3 te Vlieland op:
.
20 april 201 8 van 21 .00 2400 uur en 21 april
201 8 van 00.00 01 .00 uur
voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer. Tijdens deze festiviteiten
gelden de voorschriften uit de algemene plaatselijke
verordening. Deze voorschriften zijn terug te vinden op
de website van de gemeente Vlieland (www.vlieland.nI)
bij het onderdeel digtaalloketlpublicaties/algemene
plaatselijke verordening Vlieland 201 1
—

tandheelkundige zorg op Vlieland
Toegang tot professionele tandheelkundige zorg op
Vlieland draagt bij aan de leefbaarheid op het eiland.
De afgelopen jaren werd deze zorg geleverd door de
heer Van Halteren, die naast zijn praktijk in Assen, ook
op Vlieland praktijk houdt. De heer Van Halteren heeft
de gemeente op de hoogte gesteld van zijn besluit om
zijn praktijk op Vlieland niet voort te zetten.
De gemeente Vlieland voelt een grote
verantwoordelijkheid in het behouden van goede
tandheelkundige zorg op het eiland. In de plannen voor
de nieuw te bouwen zorgbuurt is daarom ruimte
opgenomen voor het kunnen realiseren van een
tandartsenpraktijk. De gemeente heeft hier echter geen
wettelijke taken en daardoor ook weinig mogelijkheden
om daadwerkelijk tandheelkundige zorg op Vlieland af
te dwingen. Over de toekomstige invulling van deze
zorg vindt wel goed overleg plaats met Zorgkantoor de
Friesland en de heer Van Halteren.
Het realiseren van een passende en bestendige
oplossing voor de tandheelkundige zorg op Vlieland
vraagt echter enige tijd. Wij houden u via deze weg op
de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor vragen over de (behandelingen van)
tandartsenpraktijk van de heer Van Halteren op
Vlieland kunt u contact opnemen met de
Tandartsenpraktijk Oranjebuurt in Assen: 0592 304420
of infotandartsoranjebuurtassen nl.

—

donderdag 19 april: presentatie
voorkeursontwerp omringdijk
Na alle meningen over de zes dijkontwerpen te hebben
verwerkt presenteert Rijkswaterstaat het
voorkeursontwerp van de Omringdijk. De informatie die
hier van de bewoners ontvangen wordt neemt RWS
mee om het voorkeursontwerp verder uit te werken.
Datum: Donderdag 19 april
Locatie: Badhotel Bruin
Dorpsstraat 88
Tijd: 20.00 22.00 uur
—

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 17 april 2018 houdt wethouder R. Hoekstra
spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

architect zorgbuurt bekend
Op 10 april heeft het college van B&W besloten de
opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe zorgbuurt
op de locatie van de Uiterton voorlopig te gunnen aan
TWA architecten. Hiermee volgt het college het
unanieme advies van de beoordelingscommissie van
gemeente en zorgorganisatie KwadrantGroep.
De inschrijving van dit bureau uit Burdaard werd uit de
vier uitgenodigde partijen verkozen omdat het het
meest voldeed aan de visie van de gemeente en de
KwadrantGroep.
In de nieuwe zorgbuurt komen circa 38 zelfstandige
woningen voor senioren. Daarnaast een eenheid voor
circa 6 personen die zware zorg behoeven, inclusief
facilitaire ruimtes voor de zorgverlening voor het hele
dorp, en een eenheid voor welzijnsfuncties. V65r de
zomer moet er een eerste voorontwerp zijn, dat
vervolgens op het eiland breed besproken zal worden.

collecte
De Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 1 6 tot en
met zaterdag 21 april 2018.

___________________________________
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