rkFc cL3

uit het kastje

gemeentelijk informatiebulletin
Jaargang 20, nummer 30

ingekomen aanvraag
o mgevi ngsve rg Un n ing

4,

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de bouw van een vakantiewoning op het
perceel Duinkersoord 15 te Vileland (ingekomen 20
juli 2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgeving sve rg u n n in gen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (de legahsatie van) het aanbrengen van
gevelreclame op de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 1 te Vlieland (verzonden 26juli2018)
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een E-laadpaai aan de
wllern de Vlaminghweg te Vlieland (verzonden 26
juli 2018).
voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
en asbestsanering
• Voor de sloop en asbestsanering van het pand
Dorpsstraat 183 en 183A te Vlieland (verzonden 26
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, 88gg ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

geen inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 31juli2018 is er geen inioopspreekuur in het
gemeentehuis.

leegstand woningen WoonFriesland
Op dit moment staat er aan de Berkenlaan een drietal
woningen leeg. Dit roept, gezien de grote behoefte aan
woonruimte, vragen op bij woningzoekenden en
anderen. WoonFriesland voert momenteel een groot
onderhouds- en renovatieprogramma uit in de
huurwoningen op Vlieland. Dat is onderdeel van de
a(spraken die in 2011 gemaakt zijn met de gemeente
Vlieland bij de overdracht van de gemeentelijke
huurwoningen (10-jarenplan). Zo heeft WoonFriesland
de afgelopen maanden een groot renovatieproject aan
het Gangboord en De Drift uitgevoerd.

28 juli 2018
Dit project is nu zo goed als afgerond en na de
bouwvak wordt begonnen met een renovatieproject van
de woningen aan onder andere de Berkenlaan. Het
was niet zinvol de drie nu leegstaande woningen
vooruitlopend op het renovatieproject alvast te
verhuren. Vandaar dat deze woningen langer dan
normaal leeg staan. Zodra de renovatie gereed is,
worden de woningen opnieuw verhuurd.

aanhoudende droogte: kans op
natuurbranden blijft groot
Fase 2 van kracht (hoge staat van alamiering
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. Het is,
gelet op de bepalingen uit de APV Vlieland bovendien
niet toegestaan en ten strengste verboden, om
(kamp))vuren te stoken in de natuur, waaronder het
strand. Daarnaast worden inwoners en gasten verzocht
uitermate voorzichtig om le gaan met hel gebruik van
barbecues, ook op eigen terrein en/of grondgebied
Maatregelen in verband met de aanhoudende
droogte
De aanhoudende droogte zorgt, zeker aan de vaste
wal, voor steeds meer problemen. Het Wetterskip
Fryslân neemt de komende periode daarom verschil
lende maatregelen om schade en/of overlast te
beperken. Hoewel sommige van deze maatregelen
vooral bedoeld zn voor het vasle land willen wij u deze
informatie niet onthouden omdat ook u hier mee
geconfronteerd kan worden bij een verblijf aan de waL
Het prachtige weer heeft consequenties voor de
hoeveelheid en kwaliteit van het water in Friesland. De
watertemperatuur is inmiddels 24 graden. Wetterskip
Fryslân kan niet meer voldoende water aanvoeren
vanuit het Ijsselmeer. Het schutten in de schutsluizen
is beperkt om zo veel mogelijk zoet water te behouden.
Niet alleen de beroeps- maar ook de pleziervaart wordt
opgeroepen om geen vuil water meer te lozen op het
oppervlaktewater. De combinatie van beperking
doorspoelen. de hoge walertemperatuur en bacteriën
kan voor gezondheidsrisico’s zorgen voor mens en
dier. Wetterskip Fryslân probeert zo lang mogelijk het
boezempeil in onze provincie te behouden. Dat
betekent maatregelen om zo weinig mogelijk water te
verspillen. De eerste maatregel in de verdringingsreeks
is het verbod op sproeien van grasland. De verwachting
is dat al snel ook de andere gewassen volgen.
Sinds donderdag 26juli een
beregeningsverbod in Fryslân
Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Bij het huidige gebruik lukt het niet voldoende
om alle peilen in de poldersystemen goed te hand
haven.

Door de aanhoudende droogte geldt sinds donderdag
26 juli een onttrekkingsverbod van water uit opper
vlaktewater en uit grondwater voor beregening of
irrigatie voor graslanden. Dit geldt zowel voor
particulieren en agrariërs met uitzondering van
openbare sportvoorzieningen.
Blijvend kans op lage waterdruk in Fryslân;
wees extra zuinig met waterl
Ondanks de vakantieperiode is door de hitte het
waterverbruik nog steeds 34% hoger dan normaal.
Inwoners van Fryslân blijven daardoor deze week kans
houden op een lage waterdruk, vooral in de avond. De
kans hierop is reëel in de omgeving van Sneek,
Dokkum en Buitenpost.
Wat kunt u zelf doen?
Douche kort: zolang als je favoriete liedje duurt,
maximaal 2-3 minuten. Was je auto de komende week
niet en wees héél spaarzaam mei sproeien. Zo zorgen
we er samen voor dat voor iedereen de waterdruk goed
blijft Blijf uiteraard wel genoeg drinken!

wijziging ophalen oud papier per 1
september 2018
Elke zaterdag haalt de ophaaldienst oud papier op. Zij
doet dit altijd na 13.00 uur, maar dit gaat veranderen.
Door de enorme drukte in de Dorpsstraat is het rijden
door hel dorp met de vuilnisauto niet meer veilig voor
gasten en vrijwilligers. Het papier wordt daarom per 1
september 2018 vanaf 9.00 uur opgehaald. Het
ophalen van het oud ijzer blijft ongewijzigd.

oproep realiseren energieneutrale
woning
Op dit moment hebben zich twee huiseigenaren
gemeld bij de gemeente die geïnteresseerd zijn in het
energieneutraal maken van hun woning. Mogelijk zijn er
meer particulieren die spelen met deze gedachte en
daarover graag beter geïnformeerd willen raken?
Na de zomer willen we een werkgmep starten die zich
hierin gaat verdiepen. Antoine Maarlens zal de
werkgroep gaan ondersteunen vanuit het energ;eloket
er zijn kennis hierover inbrengen.
r-leett u interesse in deelname aan deze bijeenkomsten.
die gezamen!ijk vormgegeven zullen worden tijdens
een oriënterend gesprek a.s. najaar, geef u dan op bij
Barbara de Bruijn. coördinator duurzame energie,
pçrijjnjvI;e!andjjj. telefoon: 06-1262fl2g.

inkoop C02 vrije energie
Wordt u klant var de Energie Coöperatie Vlieland
(ECV) dan neemt u energie af van de OM (Om-nieuwe
energie), het landelijk collectief van lokale energie
coöperaties. Op de website van OM wordt nog eens
duidelijk uiteen gezet wat de voordelen, zowel idebel
als qua prijs, voor u kunnen zijn bij een overstap
Duurzame energie is niet duurder!
OM nieuwe energie is als coöperatie dé serieuze
Nederlandse speler die zonder winstoogmerk en niet
lokaal opgewekte energie Nederland energieneutraal
wil maken.

Lokale energieopwekking
Met duurzame bronnen als zonnepanelen en
windmolens in de directe omgeving, wekken zij heel
lokaal 100% duurzame energie op. Deze stroom
leveren zij aan de inwoners in de regio. Als collectief
met tientallen energiecoöperaties door heel Nederland
zijn er enorm veel projecten ontstaan. Dit aantal groeit
nog steeds en biedt nu al genoeg duurzame energie
voor ruim 300.000 huishoudens. André Dippell,
directeur van OM nieuwe energie, legt uit: -Door deze
lokale duurzame energieoplossing zijn we op den duur
niet langer afhankelijk van de grote grijze energie
bedrijven of andere landen, zoats Rusland voor gas en
Noor.vegen voor elektriciteit.”
Klanten profiteren financieel mee van deze groei
Voor niets gaat de zon op en dat gedt ook voor wind.
Daarmee is duurzaam opgewekte energie aftijd voor
handen. Ze hoeven slechts de opwekinstailates en een
aanial mensen die daar dagelijks mee bezig zijn te
betalen. Zij hebben daarom geen winstoogmerk Het
geld dat verdiend wordt investeert OM in nieuwe
duurzaamheidsprojecten. Het is onze intentie om
zoveel mogelijk inwoners van Nederland hun energie
lokaal af te laten nemen. Hierdoor versnelt de
energietransitie en er is nog een ander groot voordeel.
Hoe meer mensen zich namelijk aansluiten des te
goedkoper onze energie wordt! Onze kosten blijven
namelijk vrijwel gelijk en dat levert direct voordeel op
voor onze klanten.” geeft André Dippell aan.
Geen sjoemelstroom
De energie die lokaal door OM nieuwe energie wordt
opgewekt, bestaat voor de volle 100% uit duurzame
wind- en zonne-energie. Geen gerommel dus met
onduidelijke constructies. Bij OM nieuwe energie kun je
gewoon komen kijken waar jouw stroom vandaan komt.
Al drie jaar op rij zijn zij dan ook uitgeroepen tot de
nummer 1 duurzame energieleverancier door de
Consumentenbond en Greenpeace. “Wij kopen geen
certificaten om onze elektriciteit te vergroenen, wij
gebruiken onze eigen lokaal opgewekte duurzame
energie.” aldus Dippell

verschillende subsidie- en
financieringsregelingen voor
ondernemers
Via het Waddenfonds en het IMF/Streekwurk is er
informatie binnengekomen over subsidie- en
financieringsmogelijkheden voor ondernemers. De
hoofdlijnen zijn hieronder bij de verschillende
regelingen benoemd. Voor meer informatie is een
verwijzing opgenomen naar betreffende websites.
MKB-vouchers
De subsidieregeling heeft als doel innovatie. bedrijfs
ontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij
MKB-ondernemers in de provincie Fryslân. De regeling
is in maart opengesteld en loopt tot 31 december 2018.
De maximale subsidie bedraagt 50% van de
subsidiabele kosten, met een maximum dat per
aangevraagde activiteit varieert, tussen €500,- en
€2.500,-. De Voucherregeling wordt uitgevoerd door
het SNN. U vindt op https://w.snn.nl/aIIe
subsidies/voucherregeling-mkb-fryslan-2018 verdere
informatie over de regeling en het aanvragen van de
subsidie.

FOM Doe fonds
Heeft u geld nodig om te investeren in innovaties voor
uw bedrijf? Dan kunt u als midden- en kleinbedrijf in de
provincie Fryslân gebruik maken van het Doefonds.
Het Doefonds kan investeren met bedragen van
€25.000,- tot maximaal € 1,5 miljoen per onderneming.
Het fonds verstrekt geen subsidies maar uitsluitend
financieringen. Kijk voor meer informatie
op: www.doefondsfryslan.nl
BLI (Budget Lokale Innovaties) Waddenfonds
subsidieregeling lokale innovaties
Projecten die in aanmerking willen komen, moeten
bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of
werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het
waddengebied versterken, Subsidiemogelijkheden van
€ 5.000 tot €50.000 per aanvraag. De streek- en
leader-bureaus krijgen de rol van verwerving, maar
beoordeling en toekenning loopt via het WF-spoor.
Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag
18juni en donderdag 17januari 2019 tot 13.00 uur of
tot zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt en
toekenning gaat volgens het molenaarsprincipe (wie
het eerst komt, het eerst maalt).
-

Ten opzichte van IME is de doelgroep wat breder; ook
gemeenten, Wetterskip en ondernemers kunnen
aanvragen.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend en naast
een ingevuld aanvraagformulier zijn er geen extra
bijlagen nodig voor een aanvraag ALl. De aanvraag
kan overigens digitaal worden ingeleverd op
info(waddenfonds.nl, en met de post kan ook. Voor
meer informatie over de regeling en advies over uw
aanvraag kunt u bellen/mailen met Streekwerk
Waddeneilanden, Waddenpromenade 1 of Postbus 100
8860 AC, Harlingen. Telefoon: 058-2925812, e-mail:
eilandenfryslan.frl. Aanvullende informatie kunt u ook
vragen bij: Streekwerk Waddeneilanden
Tel: 0582925812, e-mail: eilanden(fryslan.frl.
-
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Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16,00 uur. Buiten deze
tden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8B99 ZN Vlieland, e-mail infov[ieland,n[. telefoon 0562 452700.
www. vlieland, n
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: 06-1524971710562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan nI
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
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