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Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 juni 2018, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:

kennisgeving incidentele festiviteit

1. Besluitenlijst raadsvergadering 14mei2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
14 mei 2018 ongewijzigd vast te stellen.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
28 mei 2018 ongewijzigd vast te stellen.
3. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden
en commissieleden:
Besluit: de verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden gemeente Vlieland 2018
vast te stellen met ingang van 1juli 2018.
4. Jaarrekening 2017:
Besluit:
• De jaarrekening 2017 vast te stellen;
• Het jaarrekeningsaldo van € 487.000 toe te voegen
aan de algemene reserve.
5. Motie (vreemd aan de orde van de dag) inzake
bomenkap:
Besluit: de raad verzoekt het college een aanpassing
van beleid en uitvoering inzake het bewaren van
houtopstanden in het dorp en bij bomenkap op
gemeentegrond (al dan niet genoemd op de bomenlijst)
een standaard herplantplicht in te voeren.
De voorzitter, 0. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

verleende reguliere
omgevi ngsverg u n n i ngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Berken laan 15 te
Vlieland (verzonden 26juni 2018)
• Voor vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 67 te Vlieland (verzonden 27 juni
2018).

verleende evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat zij op 27 juni 2018
een evenementenvergunning heeft verleend aan
•
Stichting Into The Great Wide Open, voor diverse
locaties, van 30 augustus t/m 2 september 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

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteit:
• de heer L.M. Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen ‘t Badhuys Badweg 5 te Vlieland op
zaterdag 3 augustus 2017 vanaf 17:00 tot 24:00 uur
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl).

incidentele activiteiten en
geluidsontheffing
Horecaondernemers kunnen een geluidsontheffing
aanvragen wanneer de geluidsnormen in het bedrijf
worden overschreden. De geluidsnormen worden
overschreden als een band of muzikant ive optreedt en
daarbij elektronisch wordt versterkt. Per jaar mag deze
norm twaalf maal worden overschreden. Deze
zogenaamde incidentele activiteiten worden gemeld bij
de gemeente Vlieland, die het vervolgens publiceert in
het wekelijks informatiebulletin “Uit het Kastje” en
daarmee de politie op de hoogte brengt. De tijden
waarbinnen ontheffingen worden gehonoreerd zijn op
werkdagen tot 24:00 uur en op weekenddagen (dit zijn
vrijdag en zaterdag) tot 01:00 uur. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de geluidsnota “Vlieland, een
eiland van rust en ruimte, Geluidsnota gemeente
Vlieland 2010” te vinden op de website van de
gemeente Vlieland www.vlieland.nl.

opening zonneakker Vlieland
Op 6 juli 2018 zal de zonneakker op het voormalig
CSK-terrein feestelijk worden geopend. Op het terrein
van defensie is de afgelopen maanden een zonneakker
gebouwd van bijna 4000 zonnepanelen. De zonneakker
heeft een vermogen van ongeveer 1 MW, hetgeen
voldoende capaciteit is voor het elektriciteitsgebruik van
250 huishoudens.
Een mooie stap in de duurzame ambitie van de
gemeente Vlieland, die het traject om deze locatie te
mogen gebruiken samen met defensie heeft ingezet.
De exploitatie en het beheer is in handen van de ECV
(Energie Coöperatie Vlieland) die met de zogenaamde
SDE-subsidie van de Rijksoverheid en met hulp van
particulieren, bedrijven en non-profit organisaties
succesvol geld hebben ingezameld om de bouw van de
zonneakker mogelijk te maken. Leden van de ECV, die
hebben geïnvesteerd in de bouw en exploitatie van de
zonneakker profiteren mee in de opbrengst. Voor de
inwoners van Vlieland wordt te zijner tijd een open dag
georganiseerd.

inloopspreekuur gemeentehuis

aanwijzing toezichthouders

Dinsdag 3 juli houdt wethouder Elsje de Ruijter spreekuur
van 15:00 tot 16:00 uur in het gemeentehuis.

De burgemeester van Vlieland heeft gelet op:
• titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel
5.1 en 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
• artikel 6:2 lid 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland 2011;
• artikel 41 van de drank- en horecawet;
overige gemeentelijke verordeningen.

3 juli grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 3 juli 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 2 juli 16.00 uur) of via de hoofdpagina van
onze website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 7 juli in
de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 1 52 te Vlieland.
Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u bellen met
06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00
uur tot 19:00 uur. Medicijnverstrekking en spoedgevallen
gaan via de huisarts, telefoon 0562-451 307

op 19juni 2018 besloten
de heren J.P. Mulder, K. Smeding en M.A. Bern
1. aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland 2011, de drank- en horecawet en
overige gemeentelijke verordeningen
2. de aanwijzing van kracht te laten zijn voor onbepaalde
tijd.

voordracht kandidaat huurders
Op 29 mei heeft het college kandidaten voorgedragen bij
WoonFriesland voor de woningen Lutinelaan 4a en
Rozebottelweg 7. Inmiddels zijn betrokken kandidaten door
WoonFriesland benaderd
Lutinelaan 4A (geschikt voor één- of
tweepersoonshuishouden)
Op deze woning werd door 29 mensen gereageerd
waarvan 22 met een economische binding aan Vlieland.
Het college heeft besloten als kandidaat huurder bij
WoonFriesland voor te dragen de belangstellende die aan
de voorwaarden voldoet met het hoogste aantal punten, te
weten 216. Deze woningzoekende stond 42 maanden
ingeschreven en heeft 24 keer op een woning gereageerd.
Rozebottelweg 7 (geschikt voor één- of
tweepersoonshuishouden)
Op deze woning werd door 29 woningzoekenden
gereageerd waarvan 22 met een economische binding aan
Vlieland.
Het college heeft besloten als kandidaat huurder bij
WoonFriesland voor te dragen de belangstellende die aan
de voorwaarden voldoet met het hoogste aantal punten, te
weten 214. Deze woningzoekende stond 39 maanden
ingeschreven en heeft 14 keer op een woning gereageerd.

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 infovlieland.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
Klachtenhijn 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.

