uit het kastje

gemeentelijk informatiebulletin
Jaargang 20, nummer 29

21juli2018

besluitenlijst raadsvergadering
16juli 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 16juli 2018, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 25juni 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van
25juni 2018 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Benoeming Iocogriffier:
Besluit: mevrouw J. de Jager te benoemen tot
locogriffier.
4. Concept begroting 2019 Dienst SoZaWe Noardwest
Fryslân:
Besluit: kennis te nemen van de concept begroting
2019 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân en geen zienswijze in te dienen.
5. Jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en
begroting 2019 Veiligheidsregio Fryslan:
Besluit: kennis te nemen van de jaarstukken 201 7,
begrotingswijziging 2018 en de concept begroting 2019
van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijze in
te dienen.
6. Jaarverslag + verslag IBT Archief 2017:
Besluit: vast te stellen het integraal jaarverslag 201 7 +
verslag interbestuurlijk toezicht 2017 van het archief
van de gemeente Vlieland.
7. Nota volksgezondheid 2018-2021:
Besluit: de nota ‘Gezondheidsbeleid Friese
Waddeneilanden 2018-2021’ vast te stellen.
8. Aanpassing APV (verbod ballonnen):
Besluit: vast te stellen de verordening tot wijziging van
de APV en daarmee een verbod tot het oplaten van
ballonnen op te nemen in de APV Vlieland 2011.
9. Kadernota nieuwbouw westzijde:
Besluit: de kadernota ‘Nieuwbouw westzijde dorp’ vast
te stellen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 88 te Vlieland (ingekomen 16juli 2018).
• Voor het brandveilig gebruik van diverse tijdelijke
objecten ten behoeve van het festival ITGWO
(ingekomen 19juli 2018).
voor handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten
• Voor de (legalisatie van) een omheining op het

dakterras van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland
(ingekomen 17juli 2018).
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het aanbrengen van een tijdelijke zandwal op
het strand bij de strandopgang De Bolder ten
behoeve van het festival ITGWO (ingekomen 18 juli
2018).
voor bouwen en milieu
• Voor het plaatsen van een biomeiler op het perceel
Fortweg lAte Vlieland (ingekomen 19juli 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 bouwen
Voor de oprichting van een bierbrouwerij op het perceel
Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 18 juli 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.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen voor een
festiviteit met versterkte muziek als bedoeld in artikel
2.21 in het besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer van:
• de heer C. de Jong, uit naam van Stichting
Aanloophaven, Havenweg 68 te Vlieland op:
o 8 en 9augustus2018 van 21.00 22.00 uur
• de heer R. Bijma, uit naam van TCV 91 t.b.v.
verschillende toernooien op het adres Uitlegger 2 te
Vlieland
o Zaterdag 21juli 2017 16.00 18.00 uur
o Vrijdag 27 juli 201717.00—20.00 uur
o Zaterdag 4augustus 2017 16.00 19.00 uur
o Vrijdag 10 augustus 2017 17.00 22.00 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: www.vlieland.nl
—

—

—

—

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 24 juli houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

documentaire “Een inkijkje in het leven
van de eilanders”

De documentaire zal worden gebruikt bij contacten met
andere overheden en instanties en is zowel beschikbaar in
het Nederlands als in een Engels ondertitelde versie.

De vijf Nederlandse Waddeneilandgemeenten werken al
een hele tijd samen binnen de Gemeenschappelijke
Regeling De Waddeneilanden. Eén van de belangrijke
pijlers van deze eilandersamenwerking in de komende jaren
is behoud van leefbaarheid op de eilanden.

De documentaire is inmiddels vertoond tijdens het
Waddenfilmfestival aan genodigden en op het Islands of the
World Congres op Terschelling afgelopen juni.

Waarom?
Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op
leefbaarheid. De uitingsvormen van krimp zijn op de
Waddeneilanden echter anders dan op het vaste land. Zo is
er op de eilanden bijvoorbeeld geen sprake van leegstand,
maar juist van woningnood en is er geen werkeloosheid,
maar juist een tekort aan personeel. Wel is er sprake van
een eenzijdige werkgelegenheid (horeca, recreatie en
toerisme). In het zoeken naar oplossingen kunnen we niet
altijd naar andere krimpregio’s kijken omdat dingen op de
eilanden nu eenmaal vaak net even anders zijn.
Doel
Als eilanders weten we allemaal hoe het is om op een
eiland te wonen, werken en leven en wat het betekent om
met een relatief kleine groep mensen een samenleving ‘in
de benen te houden’. Voor de buitenwereld is het echter
veel minder bekend welke kansen en uitdagingen dit met
zich meebrengt. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van
de GR De Waddeneilanden besloten een documentaire te
laten maken die inzoomt op onderwerpen die de
leefbaarheid op de eilanden raken. We willen hiermee
graag laten zien op welke wijze de Waddeneilanden
afwijken van het vaste land en zo breder begrip krijgen bij
het maken van beleid en het vaststellen van wetgeving.
Hiervoor wordt ingegaan op waar eilandbewoners tegenaan
lopen met dingen uit de alledaagse praktijk, zoals het
regelen van kinderopvang, het kopen/huren van een huis,
zorgen voor een dementerende partner, en hoe hiermee om
te gaan.

U kunt de documentaire bekijken via de QR code hieronder.
Ook is de documentaire is te vinden op de website:
https://www.dewaddeneilanden nl!
Opdrachtverlening
Deze documentaire is gemaakt in
opdracht van het DB van het
Samenwerkingsverband De
Waddeneilanden. Voor het
uitvoeren is opdracht verleend aan
1 ‘.
Texelaar Arnold van Bruggen van
documentair productiebureau
Prospektor. De provincie Fryslân
heeft de documentaire financieel mede mogelijk gemaakt.

afkondiging wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (ballonnenverbod)
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend,
dat gedurende drie maanden op de secretarie dezer
gemeente voor een ieder ter inzage is neergelegd en tegen
betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld de
“verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland” zoals vastgesteld door de raad van
de gemeente Vlieland op 16 juli 2018 en waarmee wordt
geregeld dat het oplaten van (wens)ballonnen op Vlieland
niet is toegestaan.
De verordening treedt in werking acht dagen na heden.
Vlieland, 21juli2018
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
C. Schokker Strampel, burgemeester
Mr. R.A. Lanting, secretaries-directeur
-

Verhaallijn
In de documentaire wordt het onderwerp leefbaarheid
belicht door verschillende personen in verschillende
levensfasen aan het woord te laten; een levensloop van
jong tot oud. Deze verhalen laten zien hoe de eilanders op
hun eigen manier, en door te zoeken naar nieuwe
methodes, oplossingen en het gebruik van moderne
middelen de leefbaarheid op hun eilanden in stand
proberen te houden. Dit gebeurt aan de hand van de
thema’s ouderschap, onderwijs, huisvesting,
ondernemerschap/verbreding van de werkgelegenheid,
zorg en bereikbaarheid.
Hoe wordt de documentaire gebruikt?
De documentaire is nadrukkelijk een gespreksstarter.
Bedoeld om mensen een beeld te geven van hoe het leven
op de eilanden is, en om te laten zien dat soms bestaande
wet- en regelgeving niet aansluit bij de eilandersituatie en
daarmee wel rekening gehouden zou moeten worden.

Vlielandse Houtzaagvereniging
Om brandhout te kunnen zagen of laten zagen in de bossen
van Staatsbosbeheer op Vlieland moet men lid zijn van de
Vlielandse Houtzaagvereniging. De sluitingsdatum voor het
aanmelden voor het zaagseizoen 2018-2019 is 1 augustus
2018. Voor meer informatie kunt u per mail contact
opnemen met de penningmeester, via
fnwolswinkel(qmail.com.

code rood!
Vanwege de aanhoudende droogte geldt er
nog steeds een rook- en stookverbod op
Vlieland. Het is verboden om te roken of
vuur te stoken in bos- en duingebieden of
binnen een afstand van dertig meter
daarvan.

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: 06-1 5249717/0562-452713
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.

