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Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een kachelpijp op de zijgevel
van het pand Dorpsstraat 168 te Vlieland
(ontvangen 14juni 2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveilig gebruik melding
• Voor het brandveilig gebruik van het pand Fortweg
10 te Vlieland (verzonden 13 juni 2018)
-

1

22juni2018 van 21.00
23juni 2018 van 21.00

•
•

Ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

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.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
mevrouw C. de Groot ten behoeve van Badhotel
Bruin, Dorpsstraat 88 te Vlieland voor een festiviteit
met versterkte muziek als bedoeld in artikel 2.21 in
het besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer op:
•
22juni 2018van21.00—01.00 uuren
23juni2018 van 21.00 01.00 uur
•
—

De heer E. Houter ten behoeve van ‘Hotel ZeezichU,
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:
22 juni 2018 van 20.00 22.30 uur en
•
•
23juni 2018 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 inrichüngen
milieubeheer op:

—

—

00.00 uur en
00.00 uur

De heer L. Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen ‘t Badhuys. Badweg 6 te Vlieland
voor een festiviteit met versterkte muziek als
bedoeld in artikel 2.21 in het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer op:
3augustus2018 van 17.00 00.00 uur
•
—

Tijdens deze festiviteiten gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland: w.vlieland.nl

agenda raadsvergadering maandag 25
juni 2018, aanvang 19,30 uur
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 14mei 2018
b: Besluitenlijst raadsvergadering 28mei2018
c: Overzicht moties/toezeggingen per 28 mei
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
8. Toelichting Concept begroting 2019 Dienst
SoZaWe Noardwest Fryslân
Bespreken
Besluiten
9. Verordening rechtspositie wethouders,
raadsleden en commissieleden
10. Aanschaf grafdelfmachine
11. Jaarrekening 2017
12. 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 n 1).

sluiting gemeentehuis en —werf
Woensdag 20juni ijn het gemeentehuis en de
gemeentewerf gesloten in verband met een
personeel s uitje.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 19 juni houdt wethouder R. Hoekstra spreekuur
van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

informatieavond schetsontwerp Uiterton
Op dinsdag 19juni komt architect Doeke van Wieren naar
Vlieland om zijn ideeën over het ontwerp van de nieuwbouw
op de locatie Uiterton te presenteren. Om 20.00 uur zal er
in de Uiterton een openbare bijeenkomst zijn voor alle
inwoners van Vlieland. Iedereen kan dan kennis nemen van
de schetsen, vragen stellen of reageren.

collecte
De Maag Lever Darm Stichting heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 18 tot en met
zaterdag 23 juni 2018.

tuinafval
Op dinsdag 19juni wordt tuinafval opgehaald. U hoeft uw
tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste route.
Bewoners buiten het dorp moeten hun tuinafval wel
aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen (tot uiterlijk
maandag 18juni 16.00 uur) of via onze website doorgeven
(www. vlieland nl

voorspeelmiddag leerlingen
muziekonderwijs
Op zondag 17juni is het weer tijd voor een voorspeel
middag van de Stichting Muziekonderwijs Vlieland. Voor de
leerlingen die muziekles volgen bij één van de muziekdocenten een mooie kans om aan het publiek te laten horen
wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd en welke
vorderingen ze hebben gemaakt. De voorspeelmiddag
begint om 14:00 uur in De Jutter en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

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 nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur 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: 0646351579
Kopij: uhkc&vIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
.

