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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten
. Voor het plaatsen van een ventilatiepijp in het dak
van het pand Kerkplein 6 te Vlieland (ingekomen 24
september 2018).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 1 1 2 te Vlieland (ingekomen 26
september 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieIand.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor het plaatsen van een veranda aan de
achterzijde van het pand Dorpsstraat 1 te Vlieland
(verzonden 25 september 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.

verleende uitgebreide
omgevi ngsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden, plant- en
diersoorten
. Voor het verleggen van de huidige strandovergang bij
de jachthaven te Vlieland (verzonden 25 september
2018).
voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
. Voor het plaatsen van een permanente vangkraal aan
het Pad van 20 te Vlieland (verzonden 25 september
2018).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht,
kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunningen
binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift

29 september 2018
indienen bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA
Groningen.

conceptomgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
. voor het bouwen met afwijking van het wijzigingsplan
Ellandlodges Bosrandzone Stortemelk krachtens
artikel 2. 1 2, eerste lid, onder a, sub 3 juncto 3. 1 0 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 6
boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals
die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht ligt de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken (waaronder de verklaring
van geen bedenkingen van de gemeenteraad van 17
september 201 8) met ingang van maandag 1 oktober
201 8 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Gedurende deze periode kan er door een ieder
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie houdt Annemarie Kort op woensdag
3 oktober geen inloopspreekuur in de Uiterton. Voor
vragen voor het Vlielands Kwartier kunt u een mail
sturen naar mdehaan@meefriesland.nl (Menno de
Haan). Voor algemene Wmo-vragen kunt u contact
opnemen met de Sociale Dienst in Franeker van
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf
maandag 8 oktober is Annemarie Kort weer aanwezig.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 2 oktober houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 2 oktober 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 31 juli 16.00 uur) of via de
hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in het
blok ‘Voor u geselecteerd’.

_____________________
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bezoek van WOZ-Taxateurs

Vlieland C02 vrij in 2020.
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In de
week van oktober komt een aantal taxateurs van de
Gemeente Leeuwarden langs op Vheland. Zij voeren in het
kader van de Wet WOZ diverse kwaliteitscontroles uit.
De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling
van alle onroerende zaken. Dat is geregeld in de Wet WOZ
(Waardering Onroerende Zaken). Die WOZ-waarde wordt
jaarlijks vastgesteld en gebruikt als basis voor de aanslag
onroerende zaakbelastingen. Ook de Belastingdienst en het
Waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor hun
heffingen.

Vrijdag 1 2 oktober 201 8 in de Jutter:
Duurzaamheidsbeurs:
•

Isoleren, energie besparen, 002 vrije energie

•

Subsidies en financieringsmogelijkheden

•

Advies van bouwbedrijven, installateurs en
onafhankelijke adviseurs

Controles
De Gemeente Leeuwarden voert op grond van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Vlieland de
taxaties uit Detaxateurs voeren in het veld een aantal
controles uit, hierbij kunt u denken aan de objectkenmerken
(aanwezigheid bijgebouwen, staat van onderhoud etc.) Dit
kan in verband staan met een eventueel ingediend
bezwaar Maar deze controles zijn ook noodzakelijk om de
kwaliteit van de WOZ taxaties verder te verbeteren
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Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 13
oktober in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 1 52 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u
bellen met 06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18.00 uurtot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 0562-451 307.
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Legitimatie en informatie
De taxateur is in het bezit van een geldig, door de
gemeente getekend legitimatiebewijs. U kunt daar altijd
naar vragen als hij of zij bij u in de straat bezig is. Voor
eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met de gemeente Vlieland, Harry de Wit, 0562-452726 of
h .d .wit@vlieland nl
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Nieuwe foto’s
Van sommige objecten is geen foto aanwezig of deze zijn
inmiddels al weer enkele jaren oud en niet altijd meer
actueel door aan- of verbouw. Daarom wordt een aantal
objecten opnieuw gefotografeerd. De meeste foto’s worden
vanaf de openbare weg gemaakt. Om een duidelijke foto
van bijvoorbeeld uw object te verkrijgen, kan het nodig zijn
dat de taxateur uw erf even wil betreden. Wij vragen
hiervoor uw medewerking.

WOZ-waarden openbaar
De WOZ waarden van woningen zijn openbaar. De WOZ
waarden kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket:
www.wozwaardeloket.nI. De kwaliteit van het vaststellen
van WOZ-waarden door gemeenten wordt gecontroleerd
door de landelijke Waarderingskamer. De beoordeling van
de gemeente Vlieland kunt u lezen op de website van de
waarderingskamer: www.waarderingskamer.nI.

13:30 tot 16:00 uur

INTC

Energieloket

Duurzaamheidsavond:

19:30 tot 21 :30 uur

•

Vlieland 002 vrij in 2020, wat is er gebeurd en hoe
gaan we verder?

•

Waar zijn Vlielandse ondernemers mee bezig en wat
doet de ECV?

•

Welk aandeel kan elke Vlielander leveren voor een
duurzamer eiland?

“

Samen sterk, actief en betrokken voor een duurzaam
Vlieland in de toekomst”

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,
w’vw.vIieIand.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 524971 7/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkcvIieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

