uit het kastje
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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor de bouw van een schuur op het perceel
Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 1 augustus
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 (verzonden 1
augustus 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.

melding klein evenement
De volgende melding klein evenement is ingekomen:
.
Stichting Aanloophaven, optreden in jachthaven op
9 augustus 2018 van 21 .00 tot 22.00 uur

voorlichtingsavond
Natuurbeheermaatregelen duinen
Op 20 september is er een voorlichtingsavond over de
natuurbeheermaatregelen die de komende jaren in de
duinen zullen worden uitgevoerd.
Er is een samenhangend pakket van maatregelen
opgesteld om de natuurkwaliteit van de duinen te
vergroten. Op de voorlichtingsavond wordt het pakket
van maatregelen en de achtergronden daarbij
toegelicht.
De voorlichtingsavond vindt plaats in Badhotel Bruin en
begint om 20.00 uur. De avond wordt georganiseerd
door de provincie Fryslân met medewerking van de
gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer.

grof huishoudelijk afval
dinsdag 7 augustus
Op dinsdag 7 augustus 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 0562452700 (tot uiterlijk maandag 6 augustus 16.00 uur) of
via de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok ‘Voor u geselecteerd’.

4 augustus 2018

kennisgeving beschikking
Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen
omgevi ngs recht
De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt
bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend.
Inrichting
: Schietrange Vliehors (04F06)
Locatie
: Postweg 9, 8899 BZ Vlieland
Activiteit
: Inrichting of mijnbouwierk
oprichten of veranderen (Milieu)
Voor
: Ambtshalve wijziging n.a.v
beroep
Aanvraagdatum
: 9juli 2018
Besluitdatum
: 26juli 2018
Bekendmaking
: 26juli 2018
Zaaknummer
: 2018/0337
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op
verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport via tel. 088-489 00 00
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken,
binnen zes weken ingaande de dag na de dag van
bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en
adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u
bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie
Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening,
Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team
leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500
BD Den Haag.
Inlichtingen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr.
088-489 00 00 en op https:!/www.ilent.nI/contact

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 geldt
vooralsnog tot 5 september 2018.

geen inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 7 augustus is er geen inloopspreekuur van het
college van burgemeester en wethouders

HT
JONGERENWERKER OP VLIELAND
Stichting jeugd- en jongerenwerk Vlieland 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 hetjeugd en jongerenwerk. Sinds mei 201 6 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 2018 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
Maatschappelijke Vorming (CMV)

•

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 1 3.00 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 18 augustus 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 infovIieIand.nl, telefoon 0562 452700,
ww’v.vlieland nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 1 1 .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.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.

