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agenda raadsvergadering maandag
15 oktober 2018 aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststeMen agenda
2. Toelating en installatie raadshd Stuivenga
3. a: BeslLntenlijst raadsvergadering 17september
2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 17 september
2018
Informeren
4. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
g, Meerjarenbeleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Frysln
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Frysln
11. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging en begroting
2019 GR de Waddeneilanden
12. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. 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 Ooslerhaven, (0562) 452740 of
t.oosterh3ven(vl eland n

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het oprichten van een bedrijfsloods op het
perceel Havenweg 56 te Vlieland (ingekomen 2
oktober 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht. telefoon 0562452707, e-mail: bwi@vlieland.ni.

begroting 2019
De behandeling van de begroting 2019 van de
gemeente Vlieland door de gemeenteraad vindt plaats
op maandag 29 oktober 2018 om 16.00 uur.
Overeenkomstig artikel 190 van de Gemeentewet ligt
de begroting met ingang van 10 oktober 2018 in het
gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook is de
begroting gepubliceerd op de gemeentelijke website
ww.vlieland.nl.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 16 oktober houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

13 oktober 2018

ophaaldag tuinafval 16 oktober
0p dinsdag 16 oktober wordt tuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Bewoners buiten het dorp moeten hun
tuinafval w& aanme!den. Dit kunt u lfrijsch doen
(tot uiterlijk maandag 15 oktober 16,00 uur) of via onze
website doorgeven (wvdw.vlieland ni, digilaal
loket/inwoners).
Takken moeten goed gebundeld zijn. Er mag maximaal
1 m3 per huishouden worden aangeboden
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open dag ‘De Duiventil’
Op donderdag 18 oktober van 11.30 tol 15.00 uur
houden Vereniging Hendrick de Keyser en Museum
Tromp’s Huys een Open Dag in atelierwoning ‘De
DuiventiF (Dorpsstraat g9A). Het opvallende witte huisje
aan de Waddendijk is bouwkundig hersteld en heeft
weer de sfeer, met een moderne twist, van de jaren
zestig toen het werd gebouwd voor ‘Juf Bruin, een
bekende lerares op de Ulo-school. Het Kwam toen op
de plaats te staan van het houten atelier van schilderes
Betzy Berg. Het huisje, met prachtig uitzicht over de
Wadden, is ingericht als ‘Monument en Bed’ van
Vereniging Hendrick de Keyser en als ‘Mist-in
Residence’-locatie van Museum Tromps Huys. Ter
gelegenheid van de restauratie verschijnt een speciale
publicatie over de geschiedenis en bewoners van ‘De
Duiventil. De publicatie is verzorgd door de Cultuur
Historische Vereniging Eylandt Flielandt en verschijnt
als themanummer van Tien Eeuwen Eylaridt F/ie/andt.
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openingstijden sportcentrum Flidunen herfstvakantie 2018
dag

banen
zwemmen

zaterdag 13 oktober
Zondag l4oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober

-

recreatief
zwemmen
12:00-15:00

-

-

-

-

08:30-10:00
20:00-21:00

18:30-20:00

Woensdag 17 oktober

08:30-10:00

11:00-1 5:00

• Donderdag 18 oktober

08:30-1 0:00
20:00-21:00
08:30-1 0:00

!

ri:dag 19 oktober
2Terdag 20 oktober

-

Zondag 21 oktobï

-

Maandag 22 oktober

-

17:00-21:00
07:00-11:00
17:00-21:00

1 1:00-1 5:00

11 :00-1 5:30

11:00-15:00

11:00-1 6:00
1 7:00-21 :00
07:00-1 1:00
17:00-21:00

1 9:00-20:30

8:30-10:00
20:00-21:00

17:00-20:00

Woensdag 24 oktober

08:30-10:00

11:00-15:00

Donderdag 25 oktober

08:30-10:00
20:00-21:00
08:30-1 0:00

11:00-15:00

—

12:00-15:30

1 1:00-1 5:00

-

1 9:00-20:30

activiteiten

-

07:00-1 5:30
17:00-21:00
07:00-11:00
17:00-21:30
08:30-1 1:00
_19:00-21:00
1 1 :00-1 5:30

Dinsdag 23 oktober

Vrdag 26 oktober

fitness

07:00 -15:30
17:00-21:00
07:00-15:30
17:00-21:30
08:30-1 1:00
19 :00-2 1:00

17:00-18:00
Kickboxen kids
9 t/m 15 jaar
19:30-21:00
Kickboksen
vo1wassenen 16+

1 6:30- 8:00 Apenkooi
16:30-1 7:30 Judo clinic

1 7:00-18:00
Kickboxen kids
9t/m l5jaar
19:30-21:00
Kickboksen
volwassenen 16+
16:30-18:00 Apenkooi

De reguliere sportiessen gaan gewoon door volgens normaal schema.

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(vlieIand.nF. telefoon 0562 452700,
www. v lie and. n 1
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: 06-15249717/0562-452700
SoZaWe: wv,sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-02260 33
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhk(dvlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

