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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een zonwering op het perceel
Badweg 5 te Vlieland (ingekomen 20 augustus
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 en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
• Voor (legalisatie van) het plaatsen van twee
kunstobjecten op het Vuurboetsduin ten zuiden van
de vuurtoren te Vlieland tot 1januari 2019
(verzonden 23 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.

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
•
mevrouw J. Otten ten behoeve van Oost, Fortweg
20, 8899 CC te Vlieland voor een festiviteit op
zaterdag 15september2018 van 1330 uur tot
01.00 uur
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl) bij het onderdeel
digtaalloket/publicaties/algemene plaatselijke
verordening Vlieland 2011

25 augustus 2018

algehele ontheffing op het verbod voor
het plukken van cranberry’s
vanaf 15september
Namens het college van burgemeester en wethouders
is op 21 augustus 2018 besloten Algehele ontheffing te
verlenen als bedoeld in artikel 4:20 derde lid van de
APV Vlieland 2011 van het verbod tot het plukken of bij
zich hebben van cranberry’s zoals gesteld in artikel 4
van het aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de
voorwaarde dat:
•

•

de ontheffing geldt voor de periode van zaterdag
15september2018 tot en met zaterdag 31
december 2018;
het plukken alleen is toegestaan tussen 9.00 uur
en 18.00 uur.

Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar Staatsbosbeheer daarnaast de
volgende voorwaarden verbonden:
Met de hand cranberry’s
plukken
Iedereen mag met de hand
plukken vanaf zaterdag 1 5
september. Hiervoor is geen
vergunning nodig.
Vergunning voor plukken met de kam/plukbak
Voor het plukken met de kam/plukbak, vanaf 15
september, heeft u een vergunning nodig. Deze is
verkrijgbaar op het kantoor van Staatsbosbeheer aan
de Dennenlaan 4. Een vergunning kost € 6,00 (er kan
niet gepind worden).
U kunt hiervoor vanaf 11 september op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen 08.00 uur en 10.00 uur
terecht op het kantoor aan de Dennenlaan 4.
In de vergunning staan de ‘spelregels’.

,

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 28 augustus houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

Het plukken met de kam/plukbak is alleen toegestaan
voor inwoners van de gemeente Vlieland.
Op de volgende locaties is het niet toegestaan om
met de bak te plukken:
In de vallei vlak voor Bomen land aan de Postweg, even
voorbij de Ankerplaats bij de watermeter en ten westen
van Pad van 6 (Posthuys-strandovergang).
Eilanders die commercieel gaan plukken moeten zich
melden op het kantoor aan de Dennenlaan 4. Zie tijden
hierboven.

dierenarts op Vlieland 8 september
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 8
september in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat
152 te Vlieland.
Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u bellen
met 06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18:00 uur tot 19:00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 056245 1307

Informatie project zorgbuurt Vlieland
Dagelijks om 10.00 uur is er in de huiskamer van de
Uiterton gelegenheid samen koffie te drinken, Iedere
laatste donderdag van de maand tijdens het
koffiedrinken is er de mogelijkheid vragen te stellen aan
de gemeente Vlieland over het project “Zorgbuurt
Vlieland”. Een lid van de projectgroep Nieuwe
Zorgbuurt (Henno Nieuwenhuis of Harry de Wit) is dan
in de Uiterton aanwezig om uw vragen over het project
te beantwoorden. Dat kan zowel in de groep als
individueel. U bent van harte welkom!

grof huishoudelijk afval vs recycling
De gemeente zamelt één keer per maand het grof
huishoudelijk afval in, afkomstig van particuliere
huishoudens. De chauffeur treft regelmatig spullen aan
die nog helemaal goed zijn en voor een ander nog
bruikbaar. Het is dan ook zonde om deze spullen als
afval te laten verwerken.
Daarom geven wij een ieder het volgende in
overweging.
Sinds jaar en dag zamelt de Drumband nog goede
verkoopbare artikelen in. Zij verkopen deze spullen in
de “Drumbandschuur” en van de opbrengst
ondersteunen zij het muziekonderwijs op het eiland.
U kunt nog goede maar voor u overbodige artikelen
elke zaterdag aan de weg zetten en deze worden door
de drumbandmedewerkers opgehaald.
Heeft u heel veel bruikbare spullen dan kunt u ook de
Drumband bellen voor een afspraak om het op te laten
halen.
Contactpersonen zijn: Meilom Soolsma (0562-451294)
en Henk Wolfswinkel (06-57991883).
Zij komen bij u langs en beoordelen of uw spullen
geschikt zijn voor hergebruik en verkoop door de
Drumband.

toelage uitwonende studenten
schooljaar 2018-2019
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten
kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende
Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een
gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor
leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal
studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en
ouder die een opleiding volgen in het voortgezet
onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering
ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.
Hoe werkt het?
U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:
• een ouder/verzorger bent van een uitwonende
studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Vlieland
woont;
• 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het
voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en (één van)
uw ouder(s) op Vlieland woont.
Bij een inkomen lager dan € 34.772,40 ontvangt u de
maximale toelage € 154,23. Is uw inkomen hoger dan
dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke
meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in
aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch
een aanvraag n.
Wat moet ik doen?
Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende
voor schooljaar 2018/201 9 kunt u doen via de website
van de gemeente Vlieland. U gaat naar home, kiest
voor “zelf regelen” “onderwijs” en dan voor “toelage
uitwonende studenten vlieland”.
De moet uiterlijk voor 1 maart 2019 zijn ingediend. Bij
het aanvraagformulier moet een aantal bijlagen
ingeleverd worden, dus zorg dat u deze digitaal
beschikbaar heeft:
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend
is;
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student is
ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op
het formulier heeft ingevuld:
• Een kopie van de beschikking van de
belastingdienst voor het kindgebonden budget van
het kalenderjaar 201 6 ( als de student jonger is dan
18 jaar) of een kopie van de beschikking van de
dienst uitvoering onderwijs (DUO) van het
schooljaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd
(als de student 18 jaar of ouder is).
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste
gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van
de Belastingdienst. Heeft u vragen over het
kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslaqen.nl.
Meer weten?
De TUS regeling wordt in het kader van het
samenwerkingsverband “De Waddeneilanden” voor alle
eilanden uitgevoerd door de gemeente Ameland. Voor
inlichtingen en meer informatie kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Ameland, telefoonnummer (0519) 555 555.

De volgende publicaties zijn van toepassing op de periode van het festival
“Into the Great Wide Open”, van 30 augustus tot en met 2 september
bekendmaking inzake venten

verkeersmaatregelen Kerkplein

Bij besluit van 26juni 2018 zijn namens het college van
burgemeester en wethouders op grond van bepaling 4
lid b. van het ventbeleid Vlieland 2012 voor 30
augustus tlm 2 september 2018 plaatsen aangewezen
waar het niet is toegestaan te venten.
In verband met gevaar voor de openbare orde en de
openbare (verkeers)veiligheid is het tijdens het
evenement Into the Great Wide Open niet toegestaan
te venten in en rond toegangswegen van het
festivalterrein aan de Kampweg.
De exacte aanduiding van de plaatsen waar het om
gaat is aangegeven op een kaart die in het
gemeentehuis ter inzage ligt.

Tijdens het festival lnto The Great Wide Open worden
er van donderdag 30 augustus tot en met zaterdag 1
september op het Kerkplein ook een aantal
(kleinschalige) optredens verzorgd.
Tijdens de optredens is het Kerkplein niet toegankelijk
voor gemotoriseerd verkeer. De toegang richting het
Kerkplein zal tijdens de optredens ter hoogte van
parkeerplaats bij de begraafplaats zijn afgesloten.
Ten behoeve van de bewoners van de Nieuwestraat
wordt het eenrichtingsverkeer tijdens de activiteiten
tijdelijk opgeheven. Wij adviseren omwonenden echter
om op die momenten voertuigen zoveel mogelijk te
parkeren op het voormalige terrein van de school.
De activiteiten vinden op donderdag plaats tussen
17:00 en 20:00 uur en op vrijdag en zaterdag tussen
11:30 en 17:00 uur.
Tijdens de bovengenoemde periode is het fietspad
langs de zuidkant van de begraafplaats gestremd
omdat hier door de organisatie een (tijdelijke)
fietsenstalling wordt gemaakt. Aan diegenen die met de
fiets richting het Kerkplein gaan wordt geadviseerd
zoveel mogelijk gebruik te maken van deze
fietsenstalling.

tijdelijke afsluiting fietspad
Tijdens het festival Into The Great Wide Open van 30
augustus tlm 2 september 2018 is het fietspad tussen
de Kampweg en de Oostuitgang van Kampeerterrein
Stortmelk en het fietspad vanaf de Kampweg richting
Eureka tot de eerste kruising gesloten voor al het
verkeer. Voor voetgangers is een parallelle alternatieve
route aangegeven. Daarnaast is het fietspad direct
langs het sportveld tijdens het festival onderdeel van
het festivalterrein en tijdens het festival gesloten.
Tijdens de op- en afbouw van het festivalterrein zal dit
fietspad open blijven zolang de werkzaamheden het
daar toelaten. Het fietspad ten noorden van het
festivalterrein Sportveld is tijdens het festival alleen
toegankelijk voor voetgangers.
Iedereen die tijdens het festival gebruik wil maken van
dit fietspad wordt vriendelijk verzocht de aanwijzingen
van de verkeersregelaars ter plaatse te volgen. De
exacte aanduiding van de fietspaden is aangegeven op
een kaart die op het gemeentehuis ter inzage ligt.

strand rond de festivallocatie
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
Tijdens de komende editie van ITGWO vinden er op de
nieuwe festivallocatie ‘Strand” ook meerdere optredens
plaats.
Om de veiligheid van het publiek te kunnen waarborgen
zal een gedeelte van het strand daarom op donderdag
30 augustus, vrijdag 31 augustus, zaterdag 1
september en zondag 2 september dagelijks extra
afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer tussen
20.00 en 08.00 uur. Omdat het strand in deze periode
normaal al is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
tussen 08.00 uur en 20.00 uur betekent dit dat tijdens
het festival er op het strand geen gemotoriseerd wordt
toegestaan. De afsluiting geldt niet voor
bestemmingsverkeer ten dienste van het festival zoals
bevoorrading en dergelijke.
De afsluiting geldt voor het strandgedeelte tussen de
strandovergang Fortweg en het strand ter hoogte van
Dam 56, overeenkomstig de kaart die bij deze tijdelijke
maatregel hoort. De kaart ligt tijdens openingstijden ter
inzage in het gemeentehuis en is tevens te downloaden
via de website van de gemeente www.vlieland.nl

rook- en stookverbod
Hoewel er de afgelopen periode wel enige neerslag is
gevallen is het nog steeds erg droog in de natuur en is
fase 2 nog altijd van toepassing. Dit betekent dat het
eerder dit jaar ingestelde rook- en stookverbod nog
steeds van toepassing is.
Met betrekking tot de verschillende festivallocaties zijn
in overleg met Staatsbosbeheer, de brandweer, de
politie en de gemeente voor wat betreft het roken in de
natuur de volgende afspraken gemaakt.
Op festivallocatie “Strand” is roken toegestaan, op de
festival locaties “Vuurboetsduin” en “De Open Plek”
geldt een algeheel rookverbod en hier zal namens de
organisatie streng op worden toegezien.
Op de locatie “Sportveld” worden midden op het terrein
enkele plekken ingericht waar roken zal worden
toegestaan. Op de rest van het sportveld is het
rookverbod echter ook van toepassing.
Gemeente en organisatie van ITGWO gaan er vanuit
dat de bezoekers van het festival zich bewust zijn van
de droogte en daarmee de gevaren van het roken in de
natuur en rekenen er op dat iedereen zal meewerken
aan de maatregelen die worden genomen om het
rookverbod te kunnen handhaven.

HT
ALLROUND SPORT- en ZWEMBADMEDEWERKER
Sportcentrum Flidunen op Vlieland zoekt per direct een enthousiaste collega voor 20 uur.

Flidunen is het enige sportcentrum op het prachtige Waddeneiland Vlieland. Het beschikt over een zwembad,

sporthal en fitnessruimte. Wij verzorgen sportieve activiteiten voor alle gasten en inwoners van Vlieland.
Vlieland is een eiland met een kleine gemeenschap van ongeveer 1100 inwoners, die met zijn allen in het enige
dorp op Vlieland wonen omringt door schitterende natuur.

Wat bieden wij jou?
Als allround sport- en zwembadmedewerker ben je het visitekaartje van het sportcentrum. In de winterperiode

werk je met jouw vaste collega’s in een klein team en zorg je er samen voor dat onze gasten op een veilige en
plezierige wijze kunnen sporten en zwemmen. Tijdens het vakantieseizoen wordt ons team aangevuld met
tijdelijke collega’s en is het sportcentrum vaker en langer geopend.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

•

Informeren, ontvangen en rondleiden van klanten

•

Toezicht houden tijdens banen zwemmen en recreatief zwemmen

•
•
•
•

Voorbereiden en uitvoeren van sportieve activiteiten
Bereiding en verkopen van snacks, diverse broodjes, drankjes en ijs
Het verrichten van kassawerkzaamheden
Het verrichten van (lichte) schoonmaakwerkzaamheden

Wat vragen wij?

•

Liefst een afgeronde CIOS of ALO opleiding, of affiniteit met sport en een gezonde levensstijl

•

In het bezit van een diploma zwemmend redden, lifeguard, vergelijkbaar of bereid dit te halen

•
•
•
•
•

In het bezit van een EHBO/BHV diploma of bereid dit te halen
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift vloeiend
Enthousiast, gastvrij, harde werker, teamplayer en sportief
Een flexibele instelling, je bent bereid overdag, ‘s avonds, weekends en tijdens vakanties te werken
Ben je in het bezit van de benodigde diploma’s om zwemlessen te geven of zou je deze willen halen, dan
zijn wij extra blij met jou!

Wij betalen een salaris conform cao.
Ben

jij de collega die wij zoeken? Dan zien wij jouw motivatiebrief en CV graag tegemoet via:

directie.sportcentrumflidunentqmail.com ter attentie van Jisse Derks.

Bellen mag ook naar (06) 50569311.

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: uhktvIieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

