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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag orngevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een schuffing op het perceel
Dorpsstraat 139 te Vlieland (ingekomen 14
augustus 2018)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-rnail: bwtvlieland.nL.

besluit tot verlenging van de
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de bouw van koop- en huurappartementen op
het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen
28juni2018)

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 21 augustus houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 —16.00 uur
in het gemeentehuis.

tuinafval dinsdag 21 augustus
Op dinsdag 21 augustus wordt tuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Bewoners buiten het dorp moeten hun
tuinafval wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen
(tot uiterlijk maandag 20augustus 16.00 uur) of via
onze website doorgeven (ww.v.vlieland.nl,

bezoek welstandscommissie Hûs en
Hiem dinsdag 21 augustus
Dinsdag 21 augustus 2018 bezoekt een delegalie van
de welstandscommissie HOs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
11.00-13.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, afd. RO-BWT, telefoon 0562452707 of mail sturen naar: bwt@vlieIand.nl.

informatieavond zandsuppletie
woensdag 22 augustus
Op woensdag 22 augustus 2018 is er een informatie
avond in Badhotel Bruin om 20.00 uur over de
zandsuppleties op Vlieland die in september starten.
Rijkswaterstaat brengt van september tot en met
december 2018 ongeveer 1 miljoen m3 zand aan op
het strand tussen dam 30 en strandpaviljoen t
Badhuys, nabij de manege en op het Havenstrand.
U wordt van harte uitgenodigd door Rkswaterstaat en
de aannemer Van Oord Dredging and Marine Partners
deze avond bij te komen wonen.

18 augustus 2018

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 infocvlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www, vlieland. nI
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-frysan.nl
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkiüvtieland,nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

