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bloktijden

collecte

Met ingang van zaterdag 1 september 2018 zijn de
onderstaande bloktijden in de Dorpsstraat weer van
kracht. De Dorpsstraat is dan voor gemotoriseerd
verkeer met een A-onthefflng in de maand september
alleen toegankelijk van:
•
06.30 uur tot 09.30 uur
•
12.00 uur tot 13.30 uur
•
17.30 uur tot 19.30 uur

De KWF Kankerbestrijding heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 3 tot en
met zaterdag 8 september 2018.

8 september dierenarts op Vlieland
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 0562-451307

In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
•
de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)—vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
•
de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het
kelderbier af te leveren
•
de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera
•
in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten
•
buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming wordt verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden
•
gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden
is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij
in acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft
vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

De flyby kan gepaard gaan met enig geluid. Mocht u
hier hinder van ondervinden, dan kunt u een klacht
indienen via internet:
www.defensie.nI/onderwerpen/klachten-en
schadeclaims/geluidsoverlastlklachtenformulier

pilot verruiming bloktijden

afscheid Joke Weeda i.v.m. pensioen

De pilot verruiming bloktijden voor EV (elektrisch
vervoer) wordt per direct ingetrokken op verzoek van
de Raad.

Na tien jaar werkzaam te zijn geweest voor de
gemeente Vlieland neemt Joke Weeda begin
september afscheid van de organisatie vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Joke was de afgelopen jaren regieambtenaar milieu en
duurzaamheid. In deze functie heeft zij er mede voor
gezorgd dat er op deze beleidsterreinen veel is bereikt.
Er is een energiecoöperatie opgericht, de zon ne-akker
levert zonne-energie aan Vlieland en er is een concreet
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld door
de gemeenteraad.
Ook is de Vergunningverlening, het Toezicht en de
Handhaving van de milieuregels verder op orde
gebracht. Maar vooral is Joke een fijne collega geweest
die met veel inzet en aandacht voor de inwoners van
Vlieland haar werk heeft verricht.
Het gemeentebestuur en de directie bedanken Joke
hartelijk voor haar inzet voor de gemeente Vlieland en
wensen haar toe dat ze nog lang van haar pensioen
kan genieten.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 4 september houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

grof huishoudelijk afval
dinsdag 4 september
Op dinsdag 4 september 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 3 september 16.00 uur) of
via de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nI in
het blok ‘Voor u geselecteerd’.

kennisgeving Koninklijke Luchtmacht
Vier F-1 6 jachtvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden
zullen komende maandag 3 september om 13:55 uur in
formatie over de begraafplaats bij de Nicolaaskerk
vliegen.
Deze flyby is bedoeld als vliegende afscheidsg roet aan
de onlangs overleden Geert Veenstra, oud-lid van het
Koninklijke Luchtmacht detachement Vlieland.

informatie-ochtend in de Uiterton over de
nieuwe Zorgbuurt op 30 augustus
Iedere laatste donderdag van de maand is er
gelegenheid tijdens het gezamenlijke koffie-uurtje
(10.00 uur) in de Uiterton vragen te stellen over de
nieuwe zorgbuurt en alles wat daarmee samenhangt.
Niet alleen voor de bewoners van de Uiterton en de
aanleunwoningen, maar voor iedereen die
geïnteresseerd is. In een informele sfeer
beantwoorden wethouder Eisje de Ruijter en een lid
van de projectgroep (deze keer was dat Harry de Wit)
vragen en lichten zij toe wat de stand van zaken van
het project is.
Er was niet veel nieuws te melden. De projectgroep
en het ontwerpteam zijn niet bij elkaar geweest sinds
de koffiebijeenkomst einde juli. Dat had te maken met
de vakantieperiode. Het ontwerpteam pakt de
werkzaamheden op 6 september weer op. Natuurlijk
heeft het architectenbureau ondertussen wel verder
gewerkt aan het voorlopige ontwerp.
Wel kon gemeld worden dat er binnenkort
geïnventariseerd wordt bij de bewoners van de
aanleunwoningen wie er precies belangstelling heeft
voor de vrijgekomen woningen aan de Berkenlaan.
Die woningen worden door WoonFriesland eerst
gerenoveerd. Daarna kunnen ze, als dat gewenst
wordt, gebruikt worden als tijdelijke woning voor de
bewoners van de aanleunwoningen totdat de nieuwe
woningen in de zorgbuurt worden opgeleverd.
Het is goed hier nogmaals te benadrukken dat de
huidige huurders van de aanleunwoningen absolute
voorrang hebben bij het straks toewijzen van de
nieuwe woningen in de zorgbuurt (in de S-categorie).
Deze huurders hoeven zich daar ook niet voor aan te
melden, daarover wordt te zijner tijd actief contact
met ze opgenomen.
Andere belangstellenden uit de doelgroep kunnen
zich daarvoor bij Palet of bij de gemeente aanmelden.
Ook was er een vraag over bewoners van een eigen
woning, of die ook in aanmerking komen. Daarover
konden we herhalen wat er in nieuwsbrief nr. 8 al is
gemeld: het uitgangspunt is dat iedere inwoner van
Vlieland die tot de doelgroep behoort, in aanmerking
komt voor een huurwoning in de zorgbuurt. Dat
betekent dat c5ôk senioren die momenteel in hun
eigen woning op Vlieland wonen, kunnen

doorstromen naar de zorgbuurt. Er worden namelijk
ook acht huurwoningen buiten het sociale segment
gerealiseerd met een huur hoger dan € 711 (vrije
sectorhuur). Daarnaast komen bewoners/eigenaren
van eigen woningen die hun woning verkopen aan
iemand die economisch gebonden is aan Vlieland in
principe eveneens in aanmerking voor de overige
huurwoningen in de zorgbuurt.
Tenslotte spraken we nog kort over het
ouderenwelzijnswerk in de toekomst. Er komt een
gebouw waarin welzijnsactiviteiten georganiseerd
kunnen worden. Ook de fysio, de kapper en andere
functies van de Uiterton worden daarin
ondergebracht. Het lijkt goed vroegtijdig als
(toekomstige) senioren na te denken over welk
ouderenwelzijnswerk er straks nodig is, hoe we dat
gaan organiseren en wat dat betekent voor het
gebruik van het welzijnsgebouw. De gemeente
Vlieland neemt daarin te zijner tijd het initiatief, maar
het is belangrijk om vooruitlopend daarop alvast na te
denken hoe we dat zien.

hoe gaat de nieuwe zorgbuurt
straks heten?
Bij de start van het project is gekozen voor de werktitel
‘Zorgbuurt’. Nu de plannen gestalte krijgen is het tijd om
over een definitieve naam na te denken, waar iedereen zich
prettig bij voelt. Er komt een nieuwe (autoluwe) weg door de
wijk, dus het zou ook een straatnaam kunnen zijn. Wie een
suggestie heeft voor een nieuwe straat- of buurtnaam kan
deze indienen via de mail bij h.nieuwenhuis@vlieland.nI, of
in een enveloppe op het gemeentehuis afgeven, met op de
enveloppe: “nieuwe naam Uiterton”. Over hoe we precies
tot een keuze gaan komen wordt nog nagedacht.

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 infovlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
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Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

