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agenda raadsvergadering
14 mei 2018 aanvang 19:30 uur
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1 Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen coalitieakkoord
3. Benoeming en beëdiging wethouders
4. Afscheid wethouder Henk Visser
5. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl.

afscheid wethouder Henk Visser
Na acht jaar neemt Henk Visser afscheid als wethouder
van de gemeente Vlieland. Sinds 2010 was de heer
Visser namens het ABV lid van het college van
burgemeester en wethouders. In zijn portefeuille had hij
onder andere duurzaamheid, sociale zaken en welzijn.
In de raadsvergadering van 14 mei wordt officieel
afscheid genomen van de vertrekkende wethouder. Na
afloop van de raadsvergadering wordt een ieder in de
gelegenheid gesteld informeel afscheid te nemen van
de heer Visser onder het genot van een hapje en een
drankje. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Vliepark 21 te
Vlieland (verzonden g mei 2018).
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 (verzonden 9mei2018).
• Voor het vervangen van een tuinkast op het perceel
Kerkp:ein lOte Vlieland (verzonden 9mei 2018)

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor het oprichten van een bierbrouwerij op het
perceel Fortweg 10 te Vlieland (ontvangen 26 maart
2018).
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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.

12mei2018

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementen ve rci u n n ing
•
Filmfestival Vlieland Outdoor Center. 8augustus
2018, op het strand, verleend 24 april 2018;
•
Buitenfilm, Podium Vlieland, diverse locaties vanaf
2juni tlm 30 september 2018, verleend 7 mei
2018.
Dp grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 15 mei houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

collectevergunning
De Stichting Londfonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 14 tot en met zaterdag 20 mei
2018.

heb je een goed idee?
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld
beschikbaar om de projecten van inwoners verder te
helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt
wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je
leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de
toekomst van Fryslân.
Regelmatig heb je de gelegenheid om een project of
evenement in te dienen. Die momenten worden in Uit
het Kastje bekend gemaakt. De actuele mogelijkheid
om een project in te dienen is tussen 7mei 2018 en 1
juni 2018. Ga daarvoor naar:
https://w.fryslan.frl/beleidsthemas/streekwurk41 327
Voor de Waddeneilanden is er een platform dat samen
beslist of een ingediend project subsidie kan krijgen.
Dp Vlieland zn er twee leden die aan dit platform
deelnemen, te weten Barbara de Bruijn
(bdebruijn@home.nl) en Cees Potiek
(ceespotiek@gmail.com)
Heb je een idee of heb je vragen over een
voorgenomen project, neem dan vooral contact met
hen op om te helpen dit idee of project tot een succes
te maken.

Here Comes The Summer
Afgelopen weekend werd ‘de zomer in aantocht’ gevierd
met het festival Here Comes The Surnme(’ en heel veel
mensen hebben ervan genoten, niet in de laatste plaats
door het prachtige weer.
Het festival was dit jaar van 4 tot 6mei en binnen dit
tijdsbestek viel ook de Nationale Herdenking. Al bij de
vergunningaanvraag heeft de organisator aangegeven hier
rekening mee te zullen houden in de programmering. In de
vergunning die is verleend is door de gemeente
aangegeven dat er geen versterkte muziek ten gehore
mocht worden gebracht tussen 19:00 uur en 20:30 uur.

dierenarts
Dierenarts K Fonad houdt spreekuur op zaterdag 19 mei in
de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152 te Vlieland.
Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u bellen met
06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag van 18.00
uur lot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en spoedgevallen
gaan via de huisarts, telefoon 0562-451307.

Zo is het ook gegaan. Tussen deze twee tijdstippen draaide
er op het festivalterrein muziek op de achtergrond, speciaal
024 mei afgestemd qua sfeer en volume. Stipt om 20.00 is
er twee minuten stilte in acht genomen. Dit was een
bijzonder moment op het festivalterrein, Na twee minuten is
de muziek heel zacht en subtiel weer aangezet en
opgebouwd naar achtergrond volume tot 20.30 uur. Toen is
er weer een band gaan spelen op normaal volume. Er is
dan ook conform de vergunning gehandeld.
Naar aanleiding van enkee klachten die bij de gemeente
binnen kwamen over het feit dat er überhaupt
festivalmuziek te horen was op 4 mei, is er contact
opgenomen met het Nationaal Comité 4 en 5mei om
advies te vragen over wat gebruikelijk is.
Het bhjkt niet ongebruikelijk te zn dat er een festival (deels)
op 4 mei gehouden wordt. HCTS was ook niet het enige
festival in den lande. Wel adviseert het Nationaal Comité
om de programmering voor iets langere tijd aan te passen.
namelijk tot 21:00 uur Alle herdenkingen zijn dan
afgelopen, evenals de uitzending op televisie van de
herdenkingen op de Dam en de Waalsdorpervlakte. Het
vlagprotocol (van 18:00 uur tot zonsondergang) staat hier
los van.
Bij een volgende vergunnngverlening. waarvoor dan ook,
zal hiermee rekening worden gehouden.
De burgemeester van Vlieland
C. Schokker-Strampel

eerste fossielvrije handelsmissie naar de
Wadden
Dinsdagavond 15mei2018 vaart de Vrouwe Johanna de
haven van Vlieland binnen met aan boord een groep
enthousiaste ontwikkelaars, die duurzame innovatieve
ideeën presenteren aan bestuurders, ondernemers en
geïnteresseerde burgers. Woensdagochtend 16mei
worden presentaties gegeven over o.a. afvalvererking.
getijdenenergie, aandrijfsystemen op waterstofbasis en het
bouwen van (tijdelijke) woningen. Voor wie geïnteresseerd
is: u bent welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur bij de
Jachthaven De Dining. Voor meer informatie:
pgijlabvlie[and,,,gj; 06-16141528
-

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(vIieland.nl, telefoon 0562 452709.,
wNw.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-, woensdagen
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 5249717/0562-452713
SoZaWe: wws.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnun,mer hij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

