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

-

Opening en vaststellen agenda
Afscheid raadslid Vergnes
Toelating en installatie raadslid Van Ham
a: Besluitenhjst raadsvergadering 16juli 2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 16juli2018

Informeren
5. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking. overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
6. Informatie van het college
7. Ingekomen stukken
8. Vragenuurtje
g, Spreekrecht voor burgers
10. Presentatie Streekwerk over Iepen MensKiDs FOns
(IMF) en Streekagenda
11. Co9egeprogramma 2018-2022
(uitvoeringsprogramma van coalitieakkoord)
Besluiten
12. Tussentijdse bestuursrapportage 2018
13. Kaderbrief 2018
14. Jaarstukken 2017 GR Fryslân-West en NV Empatec
en conceptbegroting 2019CR Fryslân-West
15. Benoeming ;d 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.rl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterhjk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452722 of
t.oos:erhaveni5v e ard.n).

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 18 september houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

15september2018

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een veranda aan de
achterzijde van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland
(ingekomen 11 september 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende vergunning hebben verleend:
onttrekkingsvergunning
• Voor het gebruik van het pand Havenweg 16A te
Vlieland tot 1juli2019 (verzonden 10september
2018).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatim 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.

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor de bouw van een vakantewoning op het
perceel Duinkersoord 16 te Viie!and (ingekomen 20
juli 2018)
voor handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten
• Voor de (legalisatie van) een omheining op het
dakterras van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland
(ingekomen 17juli2018).

college-blog
Met ingang van 14september verschijnen maandelijks
op wv.vlieland.nl/weblog berichten vanuit het college.
Afwisselend zullen burgemeester Tineke Schokker. de
wethouders Rients Hoekstra en Elsje de Ruijter een
bijdrage leveren. Elk collegelid zal het weblog op zijn of
haar eigen manier gaan invullen. De insteek is om u als
lezer een inkijkje te geven in het werk van
burgemeester of wethouder op dit mooie eiland
Vlieland. In ‘Uit hett kastje’ zal elk nieuw bericht worden
aangekondigd,.

___________

algehele ontheffing op het verbod van het
plukken van cranberry’s
Namens het college van B&W 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 15
september 2018 tot en met maandag 31 december 2018:
• het plukken is aheen toegestaan tussen 9.00 uur en 18.00
uur.
Voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberrys worden door de
grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften verbonden.
0p grond van deze voorschriften geldt dat:
• inwoners van Vlieland een op naam gestelde
vergunning kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer voor
het werken met een kambak, geldig van 15 september
31 december 2018. Kosten: €6,00 per persoon
(inclusief btw)
• met deze vegunning maximaal 100 kg geplukt mag
worden en bi bereiken van dit maximum de vergunning
ingeleverd moet worden
• niet met de kambak mag worden geplukt op de
volgende terreinen (met bordjes aangegeven):
het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van
Bomen land
het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
ten westen van het Pad van 6 (pad naar
strandovergang Posthuys)
het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten
zuidwesten van de ruiterroute
• commerciële pluk is toegestaan onder de aanvutende
voorwaarde, dat een vergunning mede moet zijn
ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de
commercië!e pluk regelt.
Uiteraard blijvende normale regels voor verkeer en
toegankelijkheid van terreinen van kracht. Vergunningen
om cranberry’s te plukken (commercieel en nietcommercieel) worden uitsluitend uitgegeven vanl8 t/m 20
september tussen 9.00 en 10.00 uur in het kantoor van
SBB.

—

—

—

verleende collectevergunning
De Nierstichting Nederland heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 17 tot en met zaterdag 22
september 2018.

tuinafval dinsdag 18 september
Op dinsdag 18september 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 18 september 16.00 uur) of via onze website
(‘.v1v e’ard.n,

geen rook- en stookverbod meer
Sinds 19juni 2018 was er op Vlieland een rook- en
stookverbod van kracht. Het verbod was ingesteld tot 5
september 2018, Gelet op de huidige
weersomstandigheden en gezien het laatste advies van de
brandweer is het rook- en stookverbod niet verlengd. Er
gelden dan ook geen beperkingen meer.

Iepen Mienskipsfûns weer open voor
aanvragen
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dom,
stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 17
september tot en met 12 oktober 2018 17:00 uur subsidie
aanvragen uit het Iepen MienskipsfCins. Met deze regeling
helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder
subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheids
projecten tot projecten op het gebied van energie. kunst,
cultuur, natuur, voorzieningen, zorg. sport en recreatie.
De projectbureaus van Streekwurk in de vijf regio’s helpen
graag bij het opstellen van een plan en de aanvraag.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het
aanvragen van subsidie is te vinden op
vnzw.streekvjurk.frl/JMF.

proefstrook half-verharding Duinkersoord
De SBEV heeft besloten om een proefstrook halfverharding aan te leggen in Duinkersoord over een lengte
van circa 180 r.eter met een breedte van 2,5 meter van.
Huis Fazant tot Ut&Thus. De firma Koers za! het werk
uitvoeren in week 40 of 41.
Het bestuur van de SBEV wil met deze proefstrook testen
of het voldoet aan hun ideeën qua beleving, duurzaamheid
en gebruiksvriendelijkheid. Het zal onvermijdelijk zin dat
gebruikers, eigenaren en/of huurders tijdens de
werkzaamheden enige overlast zullen ervaren. Zij rekenen
op uw begrip.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmag van 14.00 tot 16.00 uur. Buiten deze
tjden is bezoek alleen op afspraak moge!ik.
Adresgegevens gemeente vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail info(vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vHeland.n[
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 524971 7/0562-452713
SoZaWe: wwzi.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
Servicenummer Woonbedrijt: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk.vIieIandnl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
-________

