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agenda raadsvergadering maandag
30 april 2018

verleende reguliere
omgevingsvergunning

aanvang 1930 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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor de verbouw van het pand Havenweg 1 te
Vlieland (verzonden 26april 2018).

Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. 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 nl).

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de bouw van 6 boshuisjes op het perceel
Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 20 april 2018).
• Voor het plaatsen van een reclamebord op de
strandovergang Fortweg te Vlieland (ingekomen 24
april 2018).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van kozijnen van de voorgevel
en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel
Dorpsstraat 168 te Vlieland (ingekomen 25 april
2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt(vlieland.nl.

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.

meibrand
Op dinsdag 1 mei2018 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 nog terecht op maandag 30 april 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 brand materiaal zelf af te
leveren.
De meibrand wordt ontstoken op dinsdag 1 mei 2018
om 19.00 uur.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 1 mei 2018 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 1 5.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

duurzaam energieloket open
donderdag 3 mei 2018
Donderdag 3 mei 2018 is energiespecialist Antoine
Maartens (stichting Urgenda) weer op Vlieland. Als u
gebruik wilt maken van zijn kennis
dan kunt u hem van 10.00-11 .00
uur spreken. Mocht dit moment
niet geschikt zijn, dan kunt u hem
telefonisch benaderen en een
ander moment of dag afspreken.
Zijn telefoonnummer is
0626160892
en e-mailadres: antoine.maartens(urqenda.nl

programma herdenking 4 mei 2018

Commandeursplein 6

19.00 uur:

Bij het vrijkomen van een sociale huurwoning draagt de
gemeente Vlieland een kandidaat-huurder voor bij
WoonFriesland. Bij de normale procedure gebeurt dit nadat
de woning is gepubliceerd en woningzoekenden hierop
hebben kunnen reageren.
In de op 19 mei 2009 door de gemeenteraad vastgestelde
regels voor woningtoewijzing is bepaald dat een woning
door het college buiten de verdeling gehouden mag worden
als dit in het algemene belang is. Hiervoor moet dan wel de
adviescommissie van raadsleden gehoord worden.
Op 1 maart 2018 is voorzien in de vacature
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Juridische
Zaken gemeente Vlieland. Voor het uitoefenen van deze
functie is het noodzakelijk dat de medewerker op Vlieland
woont. Daarom heeft de gemeente Vlieland, gezien het
belang van het invullen van deze functie en met instemming
van de adviescommissie, besloten de woning
Commandeursplein 6 niet te publiceren maar de nieuwe
medewerker voor te dragen als kandidaat-huurder bij
WoonFriesland.

1915 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.

N.B. 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.

vlagprotocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen
halfstok als blijk van eerbied en
respect voor de doden. De
periode waarin de vlag haifstok
hangt duurt van 18.00 uur tot
zonsondergang (21:10 uur). De
4fl5 mei
vlag die gebruikt wordt is de
Nederlandse driekleur zonder
wimpel. Op 4 mei blijft de vlag
halfstok hangen na de twee
minuten stilte en wordt niet in top gehesen.
Het gemeentebestuur verzoekt de plaatselijke middenstand
en met name de horeca-instellingen om de activiteiten op
de avond van 4 mei 2018 aan te passen aan het karakter
van deze dag.
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grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 1 mei wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 31juli 16.00 uur) of via de hoofdpagina
van onze website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

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(vlieIand.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nl
Vlietands 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: 06-1 524971 7/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkcvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

