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kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van de heer
Joosse, ten behoeve van paviljoen Oost, Fortweg 20 te
Vlieland voor een festiviteit met versterkte muziek als
bedoeld in artikel 2.21 in het besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer op 13 juni 2018 van
17:00 tot 24:00 uur.
Tijdens deze festiviteiten gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening (APV). Deze
voorschriften zijn terug te vinden op de website van de
gemeente Vlieland: www.vlieland.nl

verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
22 mei 2018 een evenementenvergunning hebben
verleend aan het Tromp’s huys, voor het organiseren
van een zeemansliederenfestival in de tuin van het
Tromp’s Huys op 15 juli 2018.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunning. Dit kan tot zes weken na de dag van
publicatie. In uw bezwaarschrift dient u het volgende te
vermelden; uw naam en adres, dagtekening,
omschrijving van de vergunningverlening 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

gemeentehuis gesloten op 31 mei
In verband met een gezamenlijke personeelsdag van
het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden is het
gemeentehuis gesloten op 31 mei

afzetten gedeelte Dorpsstraat
Op woensdag 30 mei en donderdag 31 mei zijn er
bouwwerkzaamheden in de Dorpsstraat ter hoogte van
Dorpsstraat 149. Dat betekent dat de Dorpsstraat op
dat gedeelte tijdelijk is gesloten voor het verkeer op
woensdag vanaf 16.00 uur tot donderdag 16.00 uur.
Het is toegestaan voor A-ontheffinghouders tijdens de
afzetting de Dorpsstraat aan de westzijde in te rijden.

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
koffiedrinken 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.
Deze maand zal dit echter niet op de laatste donderdag
van de maand, maar op dinsdag 29mei om 10:00 uur
worden gehouden.
U bent van harte welkom!
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oproep:
houd u aan de maximum snelheid!
Bij zowel de gemeente als de politie komen met enige
regelmaat klachten binnen over het rijgedrag van (een
deel van) de chauffeurs op Vlieland.
De klachten gaan dan vooral over het te hard rijden op
wegen als de Postweg, Havenweg en Kampweg maar
ook op de Willem de Vlaminghweg.
Met name voor fietsers is dit niet alleen hinderlijk, maar
het wordt ook als gevaarlijk ervaren voor de wat
jongere fietsers en kinderen.
De klachten richten zich vooral op
de bedrijfsvoertuigen die op ons
eiland rondrijden, zowel de
voertuigen van Vlieland als die van
de wal. Dit heeft er
vanzelfsprekend ook mee te
maken dat dit soort auto’s
makkelijker en beter te herkennen
zijn dan de auto’s van particulieren.

0

Met het naderende hoogseizoen en dus meer drukte op
de wegen in aantocht roepen de gemeente en de politie
de Vlielandse weggebruikers op om de geldende
verkeersregels (en maximum snelheden) altijd in acht
te nemen en waar nodig het rijgedrag aan te passen
aan de drukte op de wegen.
Wij danken u voor uw medewerking

studenten doen onderzoek naar
goederenstroom richting Vlieland
Van maandag 27 tot en met woensdag 30 mei zullen
studenten van de Hogeschool van Amsterdam de
goederenstroom (bestel- en vrachtauto’s) richting
Vlieland in kaart brengen en in gesprek gaan met
partijen die nu nog met eigen bestel- of vrachtauto’s het
eiland bezoeken.
Bestuurders wordt onder andere gevraagd in hoeverre
men bereid is om eventueel goederen door derden te
laten bezorgen. Deze vraaggesprekken gebeuren
zowel in Harlingen, voordat de auto’s de boot oprijden,
als tijdens de overtocht, als ook op Vlieland zelf. De
studenten hebben een brief bij zich waarmee zij zich
kunnen legitimeren.
De opdracht is een samenwerking tussen de
Hogeschool Amsterdam en rederij Doeksen, de
gemeente Harlingen en de gemeente Vlieland.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 29 mei houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 28 mei tot
en met zaterdag 2 juni 2018.

terugblik op de Handelsmissie naar de
Waddeneilanden 16 mei 2018:
Zestien jonge ondernemers voeren op 15, 16 en 17 mei
2018 naar de Waddeneilanden om op zoek te gaan naar
economische kansen voor de uitdagingen waar de eilanden
voor staan. Met het schip de Ecolution van Wubbo Ockels
en de Vrouwe Johan na was dit de eerste 002 neutrale
handelsmissie ooit, waar jonge, duurzame startups het
verschil maken. Op 17/18 mei meren de schepen aan in
Leeuwarden, waar de ondernemers een advies uitbrengen
over de economische kansen van de Waddeneilanden aan
de ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland.
•

Dinsdag 15 mei laat in de avond voerde Vrouwe
Johanna de haven van Vlieland binnen; de zeilen
waren amper gehesen vanwege een gebrek aan wind.
Biodiesel zorgde voor het 00-2 vrije van de missie.

•

Woensdagochtend 16 mei waren bestuurders,
ambtenaren, ondernemers en belangstellende burgers
aanwezig in de Dining om te genieten van een ontbijt
met acht korte presentaties (pitches) over innovatieve
projecten.

•

De belangstelling was goed, de gedreven start-up’s
presenteerden uitdagende ideeën. Golfenergie en
getijdenenergie; dakpan-zonnepanelen en manieren
om afval te verwerken; zuiver varen;
‘handelstransportroute op zeilen’; varen op waterstof
en sustainerhomes gaven kansen, die om verdieping
en vervolg vragen.

•

De Organisatie was uitstekend. De communicatie
voor Vlielandse begrippen modern en daardoor wat
‘ver van ons bed’ maar uiteindelijk was het een zeer
vruchtbare en boeiende ochtend.
-

-

•

agenda raadsvergadering
maandag 28 mei 2018
aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Toelating en installatie nieuw benoemd raadslid
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 30 april 2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 30 april 2018
Informeren
4. Mededelingen / stand van zaken waddensamenwerking,
overige samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
9. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
10. Uitbreiding formatie griffier
11. Benoemen voorzitter, herbenoeming leden en
vaststellen aangepaste verordening van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
12. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Hûs en
Hiem
13. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 FUMO
14. 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 oft.oosterhaven@vlieland.nl).

De missie vertrok eerder vanwege de
weersomstandigheden (windkracht 5 N). Met een
aantal belangstellenden uit de verschillende groepen is
nagepraat en er zijn plannen gemaakt om dit initiatief
een vervolg te geven.

Voor een filmverslag van de Handelsmissie hieronder de
link naar YouTube. Leuk om te zien, veel aanwezige
Vlielanders in beeld!
https://wvvw.youtube.com/watch?v=-1 imWAcMHZo

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(vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.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-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

