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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van markiezen op de ramen van
de eerste en tweede verdieping van het pand
Dorpsstraat 88 te Vlieland (ingekomen 19 april
2018).
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het plaatsen van 26 stelconplaten bij
strandpaviljoen ‘Oost’, Foriweg 20 te Vlieland
(ingekomen 18april2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

agenda raadsvergadering maandag 30
april 2018
aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari
2018
b: Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart
2018
c: Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart
2018
d: Overzicht moties/toezeggingen per 26
februari 2018
Informeren
3.

4.
5.
6.
7.

Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
Informatie van het college
Ingekomen stukken
Vragenuurtje
Spreekrecht voor burgers

Bespreken
Besluiten
8.
9.
10.
11.

Reglement van orde
Aanvullende subsidie Flidunen
Begrotingswijziging 2018 nr. 2
Sluiting

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t. oosterhaven@vlieland nI).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 24 april is er geen inloopspreekuur in het
gemeentehuis.

mei brand
Op dinsdag 1 mei 2018 vindt de jaarlijkse meibrand
plaats. Al uw hout (schoon en onbehandeld, dus geen
bouw- en sloopafval) kan worden aangeboden op de
locatie bij het rijgat tegenover de volkstuintjes U kunt
hier terecht op donderdag 26 april. vrijdag 27 april en
maandag 30april tussen 16.00 en 17.30 uur. Bij het
aanbieden wordt een voorcontrole gedaan; niet
geschikt materiaal dient u zelf weer af te voeren. U
wordt verzocht het brandmateriaal zelf af te leveren.
De meibrand wordt ontstoken op dinsdag 1 mei2018
om 19.00 uur.

melding bodemsanering
Ontvangen is de volgende melding om de bodem te
saneren volgens het Besluit uniforme saneringen
(BUS): 16maart2017. Dorpsstraat 149,8899 AS
Vlieland. gemeente Vlieland. Wanneer de melding klopt
met de eisen van het BUS, dan mag de saneerder vijf
weken na de ontvangstdatum beginnen. Bent u
belanghebbende en bent u het niet eens met de
melding? Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.
Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan
contact op met de FUMO, e-mail bodem(âfumonl of
tel. 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10,
9001 ZE Grou.

oproep: vrijkomende exploitatievergunning voor strandsporten en
instructie
Eén van de huidige vergunninghouders voor de
exploitatie van sporten en instructie op het strand heeft
aangegeven per 1 juni 2018 te willen stoppen en de
vergunning in te leveren.
Het college van B&W heeft besloten de vergunning
opnieuw beschikbaar te willen stellen. Gegadigden
kunnen schriftelijk reageren als ze belangslelling
hiervoor hebben. De reactie moet binnen twee weken
na publicatiedatum van Uit het Kastje, waarin deze
oproep staat, binnen zijn.

In een schriftelijke en ondertekende reactie geeft u aan
dat u belangstelling heeft voor de vergunning en dat uw
doel past in het strandbeleid dat zegt dat de vergun
ning gaat over: het geven van instructie aan groepen
en individuen in diverse strand- en watersporten met
gebruik van geretateerde materialen. In de brief geeft u
aan dat u zich houdt aan de toegestane sporten en
gebieden zoals bepaald op de Natura2000 kaart
(kaartnummer Van de Dienst Landelijk Gebied
DLGNN2009LJ-0986 versie: 10mei 2010)
Tevens geeft u aan of u bent aangesloten bij Vebon of
SIE of bereid bent dit te doen, conform het strandbeleid
dat zegt: voor het bedrijfsmatig uitvoeren van
(water)sportactiviteiten moet de vergunninghouder
aangesloten zijn bij de landelijke buitensportbranche
vereniging (VeBON) of aangesloten zijn bij het veilig
heidsinstituut Sport Institute Europe (S(E). Als een
vergunninghouder nog niet aan deze eis voldoet, wordt
een overgangsperiode van twee jaar gegeven om aan
deze eis te voldoen.
Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt geloot.
Het strandbeleid is te vinden op de site van de
gemeente. Uw reactie kunt u sturen naar
j.lichtenberg@vlieland.nl of Gemeente Vlieland,
Postbus 10, 8899 ZN Vlieland ter attentie van
J. Lichtenberg.

programma herdenking 4 mei 2018
19.00 uur:

19.15 uur:
19.45 uur:

Kerk geopend.
In verband met veiligheid worden tijdens
de herdenkingsbijeenkomst maximaal 250
personen toegelaten in de kerk.
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst,
geleid door ds. Frans Weeda
Einde van de bijeenkomst. Iedereen
begeeft zich naar de begraafplaats,
voorafgegaan door een detachement,
gevormd door defensie en politie en
daarna de genodigden.

NS. Aan degenen die de bijeenkomst in de kerk niet
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraafplaats,
wordt verzocht op het Kerkplein te wachten en
achteraan te sluiten bij de stoet uit de kerk.
19.59 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:

20.10 uur:

Het Taptoesignaal wordt geblazen.
Twee minuten stilte.
De fanfare speelt het Wilhelmus.
De kransen worden bij het monument
gelegd namens de burgerij, defensie en
veteranen en de schoolkinderen zetten
bloemen op de oorlogsgraven. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid bloemen of
kransen neer te leggen.
Vertrek van het detachement en genodig
den naar het Kerkplein waar de stoet
uiteen gaat.

bloktijden 2018
Met ingang van dinsdag 1 mei 2018 zijn de bloktijden
in de Dorpsstraat weer van kracht. De Dorpsstraat is
dan voor gemotoriseerd verkeer met een A-vergunning
in de maanden mei en juni alleen toegankelijk van:
•
06.30 uur tot 09.30 uur
•
12.00 uur tot 13.30 uur
•
17.30 uur tot 19.30 uur
In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
•
de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)—vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
•
de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het
kelderbier af te leveren
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera
•
in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten
•
buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming wordt verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden
•
gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden
is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij
in acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft
vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

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 koffie
drinken 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
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!

Bibliotheek Vlieland houdt digitaal
spreekuur
Op woensdag 25april2018 wordt er in de bibliotheek
van Vlieland weer een digitaal spreekuur gehouden. U
kunt dan tijdens de openingsuren van 15.00 -18.00 uur
terecht voor een digitale vraagstukken. Heeft u vragen
over E-books of hoe u de handige Bibliotheek-app kunt
installeren op uw smartphone en wat u eraan heeft. Of
heeft u een vraag over uw iPad, tablet of laptop. Loop
dan zeker even binnen. Of wilt u een 3D-printer zien
werken of wat willen weten over de mogelijkheid om
zelf een 3D-print te maken. Onder het genot van een
kopje thee of koffie krijgt u antwoord op al uw vragen.
Moet u daarvoor lid zijn van de bibliotheek? Nee hoor,
iedereen is welkom! Tot ziens in de bibliotheek,
Lutinelaan 3 in De Jutter.

programma Koningsdag
vrijdag 27 april 2018

• 06.00 uur

vertrek herauten te paard.

• 06.12 uur

vlag uitsteken (zonsopkomst)

• 08. 15 uur

verzamelen in Duinwijck voor de feestelijke optocht door het dorp

• 08.30 uur:

vertrek optocht uit Duinwijck richting dorp

Ca. 09.30 uur

toespraak burgemeester voor het gemeentehuis,
aubade en traditionele Koningsdagliederen

• 10.00-11,30 uur

ouderwetse spelletjes voor kinderen van groep 1 tlm groep 4 in de
Dorpsstraat en voor kinderen van groep 5 tlm groep 8 stoere
spelletjes voor Hotel De Wadden’.
gastenkinderen kunnen inschrijven voor € 5 per kind bij ‘De
Wadden’ (inschrijving sluit om 10.30 uur).

• vanaf 10.00 uur staat er bij ‘Hotel De Wadden’ gratis koffie/thee met gebak klaar voor
alle volwassen oranjeleden (op vertoon van uw contributiekaartje). Aan niet-leden
wordt een kleine bijdrage van € 2 gevraagd.
• 12.00 uur

zonschieten bij ‘De Wadden’

• 14.00 uur

volksspelen in de Dorpsstraat in de Dorpsstraat. Dit jaar nemen we
een kijkje bij de paralympische verjaardagsspelen ter ere van de
80ste

verjaardag an prinses Beatrix. Wil je meedoen? Geef je dan

op gedurende het zonschieten bij Lisette!”.
.

21.02 uur

zonsondergang (vlaggen binnen)

Öpeningstijden ledirwerkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur eKdinsdagmiddag van 1400 tot 16.00 uur.
Ruiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infovlieland.nl, telefoon 0562 452700,
w.vlieland.nl
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-frvslan.nl
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk@vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

