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agenda raadsvergadering maandag
29 oktober 2018, aanvang 16:00 uur

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 30 oktober houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

1. Opening en vaststellen agenda
Informeren
2. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Boswijk
3. Informatie van het college
4. Ingekomen stukken
5. Vragenuurtje
6. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
7. Programmabegroting 2019
8. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlielandnl. 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) 452740 of
t.oosterhavenvlieIand.nl).

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 17 te
Vlieland (ingekomen 19 oktober 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
Voor de bouw van een vakantiewoning op het
•
perceel Duinkersoord 16 te Vlieland (verzonden 24
oktober 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.

informatiebijeenkomst nieuwbouw
locatie voormalige obs De Zeester
Op maandagavond 12 november organiseren de
gemeente en WoonFriesland een voorlichtings
bijeenkomst over de invulling van het perceel van de
voormalige basisschool De Zeester.
De gemeenteraad heeft op 17september ingestemd
met de bouw van in totaal ca 24 woningen.
Het grootste deel van de woningen zal bestemd zijn
voor de verhuur, een klein deel voor verkoop.
WoonFriesland ontwikkelt de plannen voor de
nieuwbouw. Naast de plannen zal er ook uitleg worden
gegeven over de te volgen procedure.
De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van
Badhotel Bruin.

ontwikkeling ‘Boswijk’
Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W besloten
een bestemmingsplan te laten opstellen ten behoeve
van de ontwikkeling van de ‘Boswijk’. Daarmee is weer
een stapje gezet in de richting van de realisatie van
nieuwbouw op de locatie van de huidige Uiterton. De
huidige bewoners zijn geïnformeerd over de plannen
voor de tijdelijke huisvesting. Die is gedacht op het
grasveld naast ‘t Westend. Zodra de ‘Boswijk’ gereed is
en de bewoners de tijdelijke huisvesting hebben
verlaten zal het tijdelijke gebouw weer worden
verwijderd en zal het grasveld in de oorspronkelijke
staat worden terug gebracht.
Heeft u vragen over ‘Boswijk’? Elke laatste donderdag
van de maand kunt u om 10uur aanschuiven in de
koffiekamer van de Uiterton. Voor dringende vragen
kunt u tijdens openingstijden op het gemeentehuis
terecht.

aanmelden voor nieuw te bouwen
woningen ‘Boswijk’
Indien u belangstelling heeft voor de nog nieuw te
bouwen woningen in de zorgbuurt (werktitel ‘Boswijk),
dan kunt u dit kenbaar maken via een formulier dat
verkrijgbaar is bij de balie van het gemeentehuis.
Dit is kosteloos en geheel vrijblijvend. U kunt er ook
geen rechten aan ontlenen maar het geeft de
gemeente wel een indicatie van de belangstelling die er
bestaat voor deze woningen. Hoe de woningen te zijner
tijd verdeeld worden is nog niet bekend. Dat zal echter
niet gebeuren aan de hand van het reguliere
puntensysteem, dus u hoeft niet ‘officieel’ in de
registratie van woningzoekenden van de gemeente
Vlieland ingeschreven te staan.

te huur aangeboden

griepvaccinaties dinsdag 30 oktober

Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende woning voor verhuur wordt aangeboden:

Dinsdag 30 oktober a.s. tussen 14.00-14.30 en 17.3018.00 uur worden er in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven;
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om; mensen van 60 jaar en ouder;
mensen met hart-en vaatziekten; mensen met
longziekten; mensen met diabetes (suikerziekte);
nierpatiënten; mensen met weinig afweer door andere
ziekten of door medische behandeling; mensen met
regelmatig steenpuisten.
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.

Midscheeps 7

type woning:
bouwjaar:
energie/abel:
Indeling:
begane grond

eerste verdieping

Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.

hoekwoning
1984
B
woonkamer met keuken 32,3 m2
g m2
berging
tuin
135 m2
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer

12 m2
11 m2
6m2
5 m2

Netto huur €616,34 (68% van de maximale huurprijs)
Serviceabonnement 21% BTW €5,61
Zonnepanelen 21% BTW €30,54
Bruto huur € 652,49
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning en
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich voor deze woning
inschrijven door middel van een formulier dat
verkrijgbaar is aan de balie van het gemeentehuis.
Bij het toewijzen van deze woning zal voorrang worden
gegeven aan een gezin met inwonende kinderen,
conform het collegebesluit van 6 februari 2018. Hierin is
besloten dat bij de verhuur van een eengezinswoning
voorrang wordt gegeven aan het gezin met kinderen
met het hoogste aantal punten, mits het verschil in
aantal punten van de inschrijver mét kinderen en de
inschrijver met het hoogste aantal punten niet meer is
dan 10 punten.
Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
maandag 5november2018 9.00 uur
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend worden niet in behandeling genomen.
Let op!
Samen met het inschrijfformulier moet u een
inkomensverklaring 2017 overleggen. U kunt deze
downloaden van de website van de Belastingdienst of
kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige
medebewoners hebben wij deze verklaring nodig. Uw
kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin
niet meegerekend.
Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in het
gemeentehuis, of te downloaden via de website van de
gemeente, www.vlieland.nl

le
NATUURWERKDÂSG
landelijke natuurwerkdag 3 november
Staatbosbeheer Vlieland doet weer mee aan de
landelijke natuurwerkdag op 3november.
U bent van harte welkom om samen de handen uit de
mouwen te steken!
3e
Locatie:
afslag op de Postweg, de Afloop (Zie bord
langs de Postweg). We gaan weer een stuifkuil vrij
maken van begroeiing. We beginnen om 10.00 uur.
Staatsbosbeheer zorgt voor de lunch, dus graag even
aanmelden bij Pieter Schaper;
p .scha per(staatsbosbeheer. nI

Nacht van de nacht 27 oktober
Rederij Doeksen doet ook mee aan Nacht van de
nacht? Op het m.s. Vlieland zal a.s. zaterdag na het
schoonmaken van het interieur het licht uitgaan. Doet u
ook mee? Doof dan zoveel mogelijk buitenverlichting
rond huis en bedrijf. Laten we proberen samen Vlieland
zo donker mogelijk te maken!
Ook de nachtwachter doet mee! Van 20:00-22:00 uur
kunt u mee met de Nachtwachter, het duister van de
nacht in. Aanmelden bij De Noordwester. Kijk voor
meer informatie op ww,nachtvandenacht.nl.

wintertijd
Zondag 28 oktober 2018 gaat de
wintertijd weer in. Om 03.00 uur
zomertijd wordt de klok een uur
achteruit gezet naar 02.00 uur
wintertijd.
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verantwoord hout stoken
Na een lange, warme zomer is het even wennen aan
de lagere temperatuur. In veel huizen op Vlieland zal
de houtkachel weer regelmatig aan gaan. Om op een
veilige manier hout te stoken met aandacht voor de
omgeving is in opdracht van de Rijksoverheid een
Toolkit Houtstook opgesteld. De volledige tekst is na te
lezen via de website van de gemeente Vlieland.
Hieronder geven we u de 10 ‘stooktips’ voor
verantwoord stoken uit de Toolkit.
—

—

1. Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in
verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen
In veel gevallen heeft een kachel een te grote
capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het
stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren).
Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij
omdat sprake is van onvolledige verbranding. Op
Internet zijn verschillende sites met een rekentool of
een grafiek waarmee u de benodigde capaciteit kunt
berekenen, in de praktijk is het beter om een specialist
in te schakelen hiervoor. Deze specialist kan uw
situatie als geheel beoordelen en u adviseren.
2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed
afstemmen op uw haard of kachel
Met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen
en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste
manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen
gezondheid en voor het voorkomen van
schoorsteenbranden. Laat een gecertificeerde
installateur / erkend bedrijf bepalen of uw schoorsteen
en rookkanaal geschikt is. Een rookkanaal dat te laag
is, of dicht in de buurt van omliggende panden is
aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat
de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Ook een
regenkap op het rookkanaal kan de uitstroom van de
rookgassen belemmeren een reden zijn voor een
slechte verspreiding.
3. Laat minstens één keer paar jaar uw
schoorsteen vegen door een erkend vakman
Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt
problemen, ook voor uw eigen veiligheid.
4. Maak een houtvuur aan met
aanmaakblokjes en kleine houtjes
Het vuur aanmaken met vloeibare stoffen is uit den
boze. Een goede methode is beginnen dik hout op de
as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en steek
dit aan. Volgde vulinstructies van de kachelleverancier
of fabrikant. Stapel het hout losjes, zodat de lucht er
goed bij kan.

5. Stook alleen droog, onbehandeld hout Alleen
gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een
afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (max. 7
cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U
herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors.
Het stoken van nat hout zorgt voor onvolledige
verbranding. Bovendien geeft nat hout veel minder
warmte af en leidt het stoken van nat hout eerder tot
roetaanslag en schoorsteenbranden. Stook geen hout
dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook
sloophout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt.
Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen, zoals
chloorverbindingen, PAK’s en zware metalen vrijkomen.
6. Stook niet bij windstil of mistig weer
Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om
het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid
en voor die van uw buren. Een windkracht van minder
dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als
windstil weer.
7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de
ruimte waar gestookt wordt
Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien
verbruikt een open haard veel lucht. Een houtkachel
verbruikt veel minder lucht dan een open haard.
Ventileer de woning voortdurend door een raam of deur
op een kier te zetten tijdens het stoken.
8. Zorg voor volledige luchttoevoer
Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open
als u begint met stoken. Goede houtkachels zijn
voorzien van regelbare kleppen, waarmee de
luchttoevoer kan worden geregeld. Zet ook deze
kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te
heet wordt, kunt u minder brandstof toevoegen.
Verminder dan niet de luchttoevoer. Deze
omstandigheden zijn met een open haard niet te
realiseren.
9. Controleer regelmatig of u goed stookt
U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt.
Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw
schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een
goede verbranding. Gekleurde rook (wit, grijs, zwart,
blauw) duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam
in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet flakkeren.
Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een niet
volledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of
oranje vlammen de luchttoevoer.

10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden
Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te
verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat
het vuur daarom vanzelf uitbranden.

vrijdagavond
2 november
Pierepauwen
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In verband met het aanstaande vertrek van de huidige functionaris is het gemeentebestuur van Vlieland op zoek naar een

gemeentebode
voor het gemeentehuis voor gemiddeld 32 uur per week. Invulling van deze vacature door twee parttimers behoort tot de
mogelijkheden.

algemene informatie
Als bode ben je het visitekaartje van het gemeentehuis. Je bent de facilitair ondersteuner van het gemeentebestuur en de
ambtelijke organisatie. Je verricht voornamelijk werkzaamheden die bij een huismeester horen, maar daarnaast kun je ook
worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.
De werktijden worden in overleg met de leidinggevende vastgesteld en zijn deels vaste tijden en deels variabele tden. De
resterende uren wordt je ingezet voor avondvergaderingen, het sluiten van huwelijken en uitloop van genoemde werktijden.

functie-inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verrichten van huismeestertaken
gastheer van het gemeentehuis zijn, het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers
organiseren en uitvoeren van logistieke aspecten van vergaderingen, ontvangsten en feestelijke gebeurtenissen
organiseren van de logistieke aspecten en het verrichten van officiële taken bij het sluiten van huwelijken
voorraadbeheer
ophalen en wegbrengen post van en naar het postkantoor
verzendklaar maken van uitgaande post;
interne postverzorging
verrichten van administratieve werkzaamheden, alsmede kopieerwerkzaamheden
verrichten van onderhoudswerkzaamheden
verzorging van planten in het gemeentehuis

wij vragen
Wij zijn op zoek naar een flexibele en representatieve bode die minimaal een VMBO opleiding heeft genoten, liefst richting
facilitaire dienstverlening. Ervaring met culinaire-dan wel horeca-activiteiten strekt tot aanbeveling. Gewenste vaardigheden!
competenties voor deze vacaturezijn:
• je bent klant/burgergericht
• je kunt goed samenwerken
• je bent resultaatgericht
• je bent mondeling communicatief vaardig
• je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• je bent flexibel.

wij bieden
Een zelfstandige functie met veel variatie, waarbij je veel moet plannen en organiseren. Het salaris is afhankelijk van
opleiding en ervaring en kan variëren van € 1.657,-- tot maximaal €2.599,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

belangstelling?
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de loco-gemeentesecretaris, de heer Harry de
Wit, tel.0562-452726 of 06-83232078. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de P&O adviseur, de
heer Pieter Brameijer, tel. 06-25689954. Stuur je sollicitatiebrief en CV vr 5 november 2018 per mail naar
pieter.brameiier@leeuwarden.nl
Gelet op de mogelijkheid deze vacature met 2 parttimers in te vullen willen wij graag dat je in je sollicitatiebrief aangeeft voor
hoeveel uur per week je beschikbaar bent.
De sollicitatiegesprekken worden zo spoedig mogelijk ingepland.
Openingstijden Iedere werkdag geopend van g.oo 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, 88gg ZN Vlieland, e-mail info@vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland.nl
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 524g71 7/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

