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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• Voor het tijdelijk plaatsen van een antenne op het
Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 7 augustus
2018)

verleende overige vergunning
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende
ontheffing heeft verleend:
ontheffing sluitingsuur
• Aan Het Loodscafé, Tante Pé, De Oude Stoep, De
Zeevaert, op 31 augustus en 1 september toegang
tot 0200 uur (verleend 3augustus2018).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet bestuurs
recht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en adres,
datum, omschrijving verleende vergunning en redenen
en/of motivatie van uw bezwaar. Stuur het bezwaar
schrift naar burgemeester en wethouders van Vlieland,
Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de informatie op
de website.

concept-omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende omgevings
vergunningen te verlenen:
voor bouwen en handelen in strijd met regel ruimtelijke
ordening
• Voor het plaatsen van een vangkraal bij Pad van 20
te Vlieland.
weg aanleggen/veranderen, handelingen met gevolgen
voor beschermde plant- en diersoorten en handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurge bieden
• Voor het aanpassen van de strandopgang bij de
jachthaven te Vlieland.
De aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten
zoals die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3,4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de concept
beschikkingen en de overige op de aanvraag betrek
king hebbende stukken met ingang van maandag 13
augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
belanghebbenden schriftelijk zienswijzen kenbaar
worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN
Vlieland. De aanvraag kan gedurende de openings
tijden van het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke
Ordening worden ingezien.
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kennisgeving beschikking
reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
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 mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (Milieu)
Voor: Ambtshalve wijziging nav beroep
Aanvraagdatum : 9juli 2018
: 26juli2018
Besluitdatum
Bekendmaking : 26juli2018
: 2018/0337
Zaaknummer
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op
verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport, telefoonnr. 088-4890000.
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 zaaknurnmer) en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunning
verlening, 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://w’r.iIent.nI/contact

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 14augustus houdt wethouder mevrouw
6. de Ruijter spreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis.

ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diepvrie
zers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis worden
afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u deze appara
ten de tweede dinsdag van de maand aan de weg
zetten; dat is deze maand op dinsdag 14 augustus.
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 web
site 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.

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 het 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.

Stichting Muziekonderwijs Vlieland
Nu het nieuwe schooljaar op De Jutter op het punt staat te
beginnen, willen we graag het muziekonderwijs ook onder
de aandacht brengen. Hoe belangrk muziekonderwijs in de
ontwikkeling van kinderen en volwassenen is hoeft zeker op
Vlieland niet benadrukt te worden. De docenten GeNius
Kaars Slijpesten (trompet en andere koperinstrumenten)
Jorrit Douwes (gitaar) en Tim de Vries (saxofoon en dwars
fluit) willen met veel enthousiasme weer een muzikaal
schooljaar op Vlieland beginnen. Wij zijn druk bezig om in
de vacature van pianodocent te voorzien. Je kunt je dus
zeker ook voor pianolessen aanmelden.. Aanmelding en
informatie bij: Willem Jan Haisma 0620914148; Joke van
der Wal 0629044359. Namens het bestuur wensen wij allen
een inspirerend muzikaal jaar toe.
Willem Jan Haisma (voorzitter)
Joke van der Wal (pr en communicatie)

aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2018
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van
maximaal € 60,09 per jaar. De student ontvangt de
vergoeding over het kalenderjaar 2016. Wilt u in
aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding?
Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
•
De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
In elk geval één ouder van de student staat
•
ingeschreven op Vlieland;
•
De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
De vergoeding kunt u in de periode van 1 septembertot 1
november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op

www.vlieland.nl Dit formulier kunt u invullen met behulp
van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij
Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het
recht op het reisproduct bestaat.
.

Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2018 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering
2018 nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit
bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2018 recht
op het studentenreisproduct bestaat of over een kortere
periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het
belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht kunt
u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden. Indien in de loop van
het kalenderjaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de
recentere beflchten van Duo mee te sturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555 of
infoameland nl.

regenbuien maken geen einde aan
droogte
De komende dagen wordt het wisselvalliger. Hoewel een
bui in deze periode van droogte erg prettig is, lost deze het
watertekort niet op. Op dit moment is er in Fryslén een
neerslagtekort van zon 275 mm. Op een natte dag valt er
zo’n 10 mm neerslag. Om het tekort terug te dringen, zijn
dus veel regenachtige dagen nodig. Een flinke regenbui is
dus bijna letterlijk een druppel op de gloeiende plaat.
Minder verbruik en verdamping
Een regenbui zorgt er wél voor dat boeren hun gewassen
een dag niet of minder hoeven te sproeien. Daardoor wordt
er minder water uit de sloten gehaald. Ook is het op
bewolkte dagen meestal koeler, waardoor er minder water
verdampt. Dat betekent dat Wetterskip Fryslén minder
water uit het IJsselmeer in hoeft te laten om het peil in de
sloten weer aan te vullen.
Waarom water inlaten uit het lJsselmeei
Op een warme dag verdampt er zo’n 4 mm water. Daar
naast trekt water vanuit sloten de grond in en wordt het uit
sloten gehaald voor de beregening van landbouwgewas
sen. Tot slot wordt er water gebruikt voor doorspoeling, om
verzilting tegen te gaan. Zonder aanvulling zou het water in
de Friese meren, kanalen en sloten iedere dag dalen.
Daarom laat Wetterskip Fryslân elke dag veel water in uit
het IJsselmeer. Dit gebeurt via inlaten bij Lemmer en
Stavoren.
IJsselmeer niet meer aangevuld
Normaal wordt het waterpeil van het IJsselmeer aangevuld
met water dat vanuit de Rijn, via de IJssel naar het IJssel
meer stroomt. Door de droogte komt er op dit moment
echter onvoldoende water via de Rijn en IJssel binnen om
het IJsselmeer aan te vullen. Daarom daalt de waterstand
in het IJsselmeer. Dit zal weer stijgen als het in het stroomgebied van de Rijn (Duitsland) flink gaat regenen.

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, 6699 ZN Vlieland, e-mail infovlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland .n 1
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: ww’v.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(dvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

