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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de bouw van koop- en huurappartementen op
het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen
28 juni 2018)
• Voor (de legalisatie van) het aanbrengen van
gevelreclame op de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 1 te Vlieland (ingekomen 3juli 2018).
voor bouwen
• Voor het tijdelijk plaatsen van een antenne op het
Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 3 juli 2018)
• Voor het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van het pand Lutinelaan 26 te Vlieland
(ingekomen 3juli 2018).
Voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 1 83 en
1 83A te Vlieland (ingekomen 5 juli 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Milieu
• Voor het onderdeel Beperkte milieutoets voor het
perceel Fortweg 10 te VlieTand (verleend 4juli
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.

bekendmaking Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2018
De gemeenteraad van de gemeente Vlieland maakt
hierbij bekend op 25 juni 2018 de Verordening
rechtspositie Wethouders, raads- en commissieleden te
hebben vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van
dezelfde verordening van 2007. De rechtspositie is
aangepast aan de recente ontwikkelingen en
aanpassingen in de rechtspositiebesluiten van het rijk
inzake wethouders en gemeenteraadsleden.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 juli
2018. U kunt de wijziging ook vinden op
www.overheid.nl onder de decentrale regelgeving.

7juli 2018

raadsvergadering 16 juli 2018
aanvang 19:30 uur
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 25juni 2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 juni
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
Bespreken
8. 50%—versie VO+ nieuwe zorgbuurt
Besluiten
9. Benoeming locogriffier
10. Concept begroting 2019 Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân
11. Jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018
en begroting 2019 Veiligheidsregio Fryslan
12. Jaarverslag + verslag IBT Archief 201 7
13. Nota volksgezondheid 2018-2021
14. Aanpassing APV (verbod ballonnen)
15. Kadernota nieuwbouw westzijde
16. 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.00sterhaven@vlieland nl).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 10 juli houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

rook- en stookverbod in bossen en
natuurterreinen
Vanwege de aanhoudende
droogte geldt er momenteel een
rook- en stookverbod op Vlieland.
Dat houdt in dat het verboden is
om te roken in bossen en
duingebieden of binnen een
afstand van dertig meter daarvan.
Ook geldt er voor de
bovengenoemde natuurgebieden een verbod om vuur
te stoken.
Het verbod is ingegaan op 19 juni 2018 en geldt tot 5
september 2018.

wijziging van de bloktijden per 1 juli
Voor de maanden juli en augustus gelden er
aangepaste bloktijden voor de Dorpsstraat.
De houders van A-ontheffingen mogen dan van
6.30 tot 09.30 uur
en van
17.30 tot 19.30 uur
met hun motorvoertuig in de Dorpsstraat komen.
In afwijking van bovengenoemde bloktijden is ten
behoeve van een adequate bevoorrading van in de
Dorpsstraat gevestigde bedrijven besloten voor Firma
Pronk Transport, Firma TST en drankengroothandel
Houter bv de volgende bloktijden van toepassing te
laten zijn:
06.30 09.30 uur
12.00 14.00 uur
17.30 19.30 uur
—

—

-

Tevens geldt dat:
.
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
• de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)-vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
• om een goede doorstroming van het verkeer in de
Dorpsstraat tijdens de bloktijden te kunnen
garanderen het ten behoeve van de levering van
het kelderbier wordt toegestaan dat leverancier
Heineken na aankomst ochtend boot de Dorpsstraat
in mag om het bier af te leveren
• de bloktijden bij storingen, calamiteiten etc. niet van
toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten:
• in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen, en geld- en
waardetransporten
• buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming meer zal worden verleend aan
individuele ondernemers om buiten de bloktijden in
de Dorpsstraat te mogen rijden
• gebruik van paardentractie, bijvoorbeeld ten
behoeve van het bagagevervoer ook buiten de
bloktijden mogelijk is mits na 9.30 uur de verplichte
rijrichting (van Oost naar West) daarbij in acht
wordt genomen
• aan de stichting ophaaldienst (drumband) de
mogelijkheid wordt geboden om op zaterdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen
aan de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruik
van een gemotoriseerd voertuig waarbij men de
Dorpsstraat weer via de Boereglop dient te verlaten.
Tussen deze tijden is het ze toegestaan één maal
door de gehele Dorpsstraat te rijden voor het
ophalen van oud ijzer en verkoopbare zaken

verruiming bloktijden voor elektrisch
vervoer in 2018
Het college van Burgemeester en wethouders heeft
besloten om, bij wijze van proef, de bloktijden te
verruimen voor elektrisch vervoer.
A-ontheffinghouders met een elektrisch aangedreven
voertuig mogen in 2018 ook tussen 11.30 en 12.00 uur
gebruik maken van de Dorpsstraat. Eind van het jaar
zal deze regeling geëvalueerd worden.

Vlieland zet belangrijke stap in
energietransitie
Installateurs en aannemers die werkzaam zijn op
Vlieland hebben woensdag 25 juni met elkaar besloten
te gaan samenwerken in de energietransitie. Er is
afgesproken samen op te trekken om bedrijfspanden
en woningen op het eiland vergaand te verduurzamen.
Deze samenwerking is een belangrijke stap om
bedrijven en inwoners van Vlieland nog meer te
stimuleren om maatregelen te nemen, zoals het
plaatsen van ed-verlichting, zonnepanelen,
warmtepompen etcetera en deze op de juiste manier in
te zetten.
Op initiatief van de gemeente Vlieland en de Stichting
Energie voor MKB kwamen de partijen bijeen. De
gemeente Vlieland heeft hoge ambities als het gaat om
het terugdringen van de C02-uitstoot. De Stichting
Energie voor MKB heeft inmiddels 14 bedrijven op
Vlieland voorzien van onafhankelijk en duurzaam
advies voor het bedrijfspand in het project Energie voor
MKB. De deelnemers aan dit project weten nu wat ze
kunnen besparen en zelf op kunnen wekken. Ook
weten ze meer over het afbouwen van hun
aardgasverbruik op korte of langere termijn, inclusief de
kosten en opbrengsten. Zo hebben de deelnemers
handvatten om daadwerkelijk over te gaan tot actie.
In het najaar organiseren bovengenoemde partijen op
Vlieland een duurzaamheidsbeurs voor alle inwoners
en een informatiebijeenkomst speciaal voor de
Vlielandse ondernemers. Hier kan iedereen o.a.
ledverlichting, zonnepanelen en warmtepompen
bekijken en aan energie experts, installateurs en
aannemers vragen stellen. Ook zal er aandacht zijn
voor de financiële consequenties van verduurzaming
tijdens deze dag. Zijn er bijvoorbeeld subsidie-, fiscale
of leenmogelijkheden om de duurzaamheids
maatregelen uit te voeren.
De energietransitie gaat over vraag, aanbod en
financiering, Vlieland hoopt op deze wijze de cirkel te
sluiten.

ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten,
diepvriezers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis
worden afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u deze
apparaten de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zetten. Dat is deze maand op 10 juli.
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.
Professionele koel- en vriesapparatuur, zoals
inbouwapparatuur, stekkerklare apparatuur en
asbesthoudende apparatuur mag niet langs de weg
worden gezet maar kan tegen het vastgestelde tarief
worden ingeleverd op de Milieustraat. Aanbevolen
wordt om de oude professionele koel- en
vriesapparatuur mee te geven aan de leverancier. De
leveranciers hebben namelijk een terugnameplicht.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie houdt Annemarie Kort op woensdag
11juli, woensdag 18 juli en woensdag 25 juli geen
inloopspreekuur in de Uiterton. Voor vragen voor het
Vlielands Kwartier kunt u een mail sturen naar
m.dehaanmeefriesland.nl (Menno de Haan) Voor
algemene Wmo vragen kunt u contact opnemen met de
Sociale Dienst in Franeker van ma tlm vrij van 9.00 uur
tot 12.00 uur. Vanaf maandag 30juli is Annemarie Kort
weer aanwezig.

VACATURE: JONGERENWERKER OP VLIELAND
Stichting jeugd- en jongerenwerk Vlieland (De Vliering) heeft als doel het stimuleren, coördineren en begeleiden van het
jeugd en jongerenwerk op Vlieland Om onze doelen te bereiken hebben wij een beroepskracht in dienst die zelfstandig
uitvoering geeft aan het jeugd en jongerenwerk. Sinds mei 2016 beschikt De Vliering over een eigen onderkomen in het
nieuwe schoolgebouw van brede school De Jutter op Vlieland.
In verband met het vertrek van onze huidige beroepskracht is het bestuur per 1 september 201 8 op zoek naar een nieuwe
jongerenwerker (m!v) die het werken met kinderen/jongeren (6 18 jaar) een warm hart toedraagt en gemotiveerd is om in
onze kleine gemeenschap op Vlieland het jeugd en jongerenwerk verder te ontwikkelen.
—

Wij zoeken een jongerenwerker die:
•

Een relevante (MBO of HBO) opleiding heeft afgerond zoals bij voorbeeld Culturele en
(CMV)

Maatschappelijke Vorming

Bij voorkeur al ervaring heeft met jeugd- en jongerenwerk
•

Kindgericht is

•

Flexibel is

•

Zelfstandig is

•

Computervaardig is

•

Creatief is en kan inspelen op huidige trends

•

Communicatief vaardig is naar kinderen, ouders en samenwerkingspartners

•

Beschikbaar is in de weekenden, middagen en avonden (buiten schooltijden)

•

Bereid is om (+/ 1 uur per week) lichte schoonmaakwerkzaamheden te verrichten

Wat ook belangrijk is:
De Vliering is in 2016 verhuisd van het oude vertrouwde onderkomen aan het Kerkplein naar een grote en nieuwe ruimte in
het multifunctionele schoolgebouw van De Jutter. Dit gebouw biedt naast het onderwijs voor primair- en voortgezet onderwijs
ook onderdak aan de bibliotheek, kinderopvang, de Vliering en dient als oefenruimte voor een aantal Vlielandse
verenigingen.
Het gebouw biedt dan ook volop mogelijkheden en kansen tot samenwerking met andere Vlielandse organisaties.
Wij bieden:
•

Een tijdelijk contract voor de duur van 6 maanden voor 16 uur per week met zicht op een vast contract en op
termijn een mogelijke uitbreiding van het aantal uren

•

Een baan met veel ruimte voor eigen initiatief

•

Een salaris volgens de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en gebaseerd op opleiding en ervaring
(schaal 7)

•

Een eigen werkplek

Reageren:
Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie dan kun je, bij voorkeur na 13.00 uur contact opnemen met de
voorzitter van stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Minke Vernhout via telefoonnummer: 06- 22065730 of per mail via
minkev@home.nl
Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 21juli 2018 sturen naar: minkev@home.nl
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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

