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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 nieuw rioolgemaal op het
perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 3
september 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

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 10 koop- en huurappartementen
op het perceel Dorpsstraat 183 te Vlieland
(verzonden 5september 2018).
Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 139 te Vlieland (verzonden 6
september 2018).

8 september 2018

raadsvergadering maandag 17
september 2018, aanvang 19:30 uur
agenda
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststellen agenda
Afscheid raadslid Vergnes
Toelating en installatie raadslid Van Ham
a: Besluitenlijst raadsvergadering 16juli 2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 16 juli 2018

Informeren
5. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
6. Informatie van het college
7. Ingekomen stukken
8. Vragenuurtje
9. Spreekrecht voor burgers
10. Presentatie Streekwerk over Iepen Mienskips Fûns
(IMF) en Streekagenda
11. Collegeprogramma 2018-2022
(uitvoeringsprogramma van coalitieakkoord)

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.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 11 september houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

collecte
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 10 tot en
met zaterdag 15 september 2018.

zaterdag 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 06-2348456 1 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18:00 uur tot 19:00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 0562451307

Besluiten
12. Tussentijdse bestuursrapportage 2018
13. Kaderbrief 2018
14. Jaarstukken 2017 GR Fryslân-West en NV Empatec
en conceptbegroting 2019 GR Fryslân-West
15. Benoeming lid bestuur Stichting Openbaar
Onderwijs Vlieland
16. Bestemming helihaven i.v.m. patiëntenvervoer
17. Woningbouw locatie ‘Zeester’
18. Afwijking wijzigingsplan Eilandlodges Bosrandzone
Stortemelk
19. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nI. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452722 of
t.oosterhaven(vIieland nl).

voorlichtingsavond over
Natuurbeheermaatregelen in de duinen.
Op 20 september is er een voorlichtingsavond over de
natuurbeheermaatregelen, die de komende jaren in de
duinen zullen worden uitgevoerd.
In het kader van Natura 2000 worden extra
beheermaatregelen voorgesteld om de verruiging en
vergrassing van de duinen tegen te gaan. De
natuurkwaliteit gaat achteruit, mede door de grote
hoeveelheid stikstof, die uit de lucht valt. Met de uitbreiding
van begrazing, extra delen plaggen en waar dat kan
verstuiving op gang brengen kan de natuurkwaliteit
verbeterd worden. Ook wordt gewerkt aan het bijpiaatsen
van kon ijnen om de populatie te versterken.
In het totaalpakket van maatregelen wordt ook gekeken
naar het fietspad achter de zeereep. Dit fietspad wordt
regelmatig ondergestoven en dat geeft problemen met het
onderhoud en de veiligheid van de fietsers. Het voorstel is
om een paar delen van dit fietspad landinwaarts te
verplaatsen, zodat dat instuivend zand meer ruimte krijgt
om bij te dragen aan de natuurkwaliteit en de versterking
van de zeereep. En met het verplaatsen van het fietspad
wordt de overlast van het zand op dat pad beperkt.
Er is dus 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.

dinsdag 11 september
ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diepvriezers,
wasmachines en dergelijke, afkomstig uit particuliere
huishoudens, kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede dinsdag
van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en dergelijke,
afkomstig uit particuliere huishoudens, 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 website 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.

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.
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