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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 15 te
Vlieland (ontvangen 6 juni 2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

9 juni 2018

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 voor een festiviteit met
versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het
besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer op:
•
22juni 2018 van 21.00 23.00 uur en
•
23juni2018 van 21 .00—23.00 uur
De heerE. Houterten behoeve van ‘Hotel Zeezicht’,
Havenweg 1 te Vlieland voor een festiviteit met
versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het
besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer op:
•
21juni2018 van 20.00 22.30 uur en
•
22juni2018 van 21.00 22.30 uur
De heer Vennink ten behoeve De Oude Stoep’,
Dorpsstraat 81 te Vlieland voor een festiviteit met
versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het
besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer op:
•
21juni2018 van 21.00 00.00 uur en
•
23juni2018 van 21.00 00.00 uur
-

—

-

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van kozijnen van de voorgevel
en het aanbrengen van dakisolatie op het perceel
Dorpsstraat 168 te Vlieland (verzonden 7juni 2018).
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een
tuinkast op het perceel Dorpsstraat 99 te Vlieland
(verzonden 7juni2018).
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het verwijderen van de huidige en de aanleg
van nieuwe bestrating, gras- en duinlandschap op
het perceel Fortweg 10 te Vlieland (verzonden Sjuni
2018).

—

—

-

—

—

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.nl

overige verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
strandexploitatievergunning venten
• Vlieland Badhuys BV, verleend 4 juni 2018.
Even e m ente nverp u n n ing
• Kunstkring Vlieland, kunstmarkten op het Kerkplein,
25juli, 8 en 22augustus2018, verleend 5juni
2018.

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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 12juni2018 houdt wethouder mevrouw
E.A. de Ruijter spreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis.

presentatie Schetsontwerp Zorgbuurt
Op dinsdag 19 juni komt architect Doeke van Wieren
naar Vlieland om zijn ideeën over het ontwerp van de
nieuwbouw op de locatie Uiterton te presenteren. Die
dag worden aparte momenten ingeruimd voor de
bewoners, cliëntenraad, medewerkers, overige
gebruikers, en omwonenden. De bijeenkomsten vinden
overdag plaats in de Uiterton,
Om 20.00 uur zal er een openbare bijeenkomst zijn
voor alle inwoners van Vlieland. Iedereen kan dan
kennis nemen van de schetsen, vragen stellen of
reageren. voor de openbare bijeenkomst is nog geen
locatie vastgesteld. Daarover informeren we u in het
volgende Uit het Kastje.

ophaaldag bruin- en witgoed dinsdag
12 juni 2018
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergekjke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten. Bruingoed,
zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch gereedschap,
televisies, computers, fornuizen en dergelijke kunnen

eveneens gratis worden afgegeven op de
Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de maand
aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland.

staand want vissen Noordzeekust
Ook voor 2018 is het voor inwoners van Vlieland
weer mogelijk om vanaf 1 juli 2018 met staand want
te vissen aan de Noordzeekust, omdat het gaat om
historisch of van oudsher bestaand gebruik. U kunt
zich daarvoor (weer) laten registreren bij de
gemeente Vlieland. De registratie is een jaar geldig.
De voorwaarden om te kunnen vissen met staand
want zijn:
1) dat het een vistuig betreft
a. met een maaswijdte van tenminste 110
millimeter, gestrekt gemeten:
b. dal niet uit meerdere lagen netten bestaat;
c. dal bestaat uit enkeidradig garen;
d. met een lengte van ten hoogste 50 meter,
gemeten langs de bovenpees van het net;
e. met een hoogte van ten hoogste 110
centimeter, gestrekt gemeten.
2) dat het net wordt verankerd aan de bodem,
waarbij de bovenpees ten hoogste 65 centimeter
boven de bodem aan de verankering wordt
bevestigd;
3) dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en
laagwaterlijn;
4) dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal
wordt geïnspecteerd en degene die vist bij de
gemeente waar de visserij plaatsvindt in
voorkomend geval opgave doet van de aantallen
gevangen bruinvissen en de plaats waar deze
zijn gevangen.

steun voor Friese monumenten in
het Europees jaar van het Cultureel
erfgoed
2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.
Eigenaren van Friese monumenten of andere
karakteristieke bouwwerken kunnen, net als in
voorafgaande jaren, subsidie aanvragen voor een
restauratie of een restauratie bij herstemming. Dit
jaar is er specifiek aandacht voor ‘daken’ van
boerderijen, kerken en kerktorens (spitsen, uien,
zadeldaken et cetera). Geïnteresseerden kunnen van
17 tot en met 24 september 2018 een
subsidieaanvraag indienen. Meer informatie kunt u
vanaf zaterdag 9juni 2018 vinden op
www.fryslan .frllmon umenten.

De netten moeten worden gemerkt met het
registratienummer dat u van de gemeente krijgt. De
regels die gelden op grond van de APV over het
rijden op het strand blijven onverkort van kracht. Voor
registratie en of informatie kunt u zich op kantooruren
melden bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562452707.
LET OP: met ingang van 1januari 2018 is door
het Ministerie van Economische Zaken besloten
om de regeling aan te scherpen voor de
recreatieve visserij en is besloten over te gaan
op het zogeheten ‘catch and reiease’-systeem
met betrekking tot het vangen van zeebaars: alle
zeebaars die gevangen wordt, moet weer worden
teruggezet.

Openingstijden Îir werkdag geopend van 9.00 tot 1200 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infocâvlieland.nl, telefoon 0562 452700.
www.vlieland,nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 900 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1524971710562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan,nl
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkcavIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

