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grof huishoudelijk afval
dinsdag 6 november

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 29 oktober 201 8, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:

Op dinsdag 6 november 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 5 november 16.00 uur) of
via de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok ‘Voor u geselecteerd’.

1 Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
2. Programmabegroting 2019:
Besluit: de programmabegroting 2019 vastte stellen.
De voorzitter, 0. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor weg aanleggen of veranderen
.
Voor de aanleg van verharding en haifverharding ter
vervanging van de bestaande schelpenpaden in
Duinkersoord te Vlieland (ingekomen 29 oktober
2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vtieland.nl.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 6 november houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

beheersoverleggroep Vlieland (BOG)
Op donderdagavond 15 november 2018 om 20:30 uur
is er een bijeenkomst van de BeheersOverlegGroep
Vlieland Natura 2000 (BOG-Vlieland), in de raadzaal
van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte
welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn:
. Gemeente Vlieland: Stand van zaken onderwerpen
vanuit de gemeente
. Rijkswaterstaat: Stand van zaken
beheerwerkzaamheden en communicatie
. Wetterskip Fryslân: Stand van zaken
beheerwerkzaamheden en communicatie
. Staatsbosbeheer: Stand van zaken
beheerwerkzaamheden en communicatie
. Provincie Fryslân: Natura 2000 beheerplan Vlieland
(1e
concept voorstellen begrazen, plaggen en
stuifkuilen; Project Bijpiaatsen konijnen; Fietspad
achter de zeereep) en Wet natuurbescherming
. Ministerie EZ (provincie): Stand van zaken
onderwerpen EZ
. Rijksvastgoedbedrijf Defensie: Stand van zaken
onderwerpen Rijksvastgoedbedrijf

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken
dat onderstaande personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de BRP (Basis Registratie
Personen) staan ingeschreven. Namens het college
van burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de adjunct secretaris-directeur bekend dat besloten is
de bijhouding van de persoonslijsten van deze
personen op te schorten. Dit betekent dat zij per 6
oktober 201 8 niet meer op dat adres staan
ingeschreven, maar geregistreerd staan als vertrokken
naar adres onbekend.
Geslachtsnaam en voornaam
Turba, Andrej
Cisneros Martinez, Raul
Powlaswka, Maria Jolanta
Pilch, Kristin
Karahutov, Patricia
Horvthovâ, Eva

geboortedatum
23-07-1993
29-08-1 993
04-05-1964
22-09-1996
24-07-1998
25-01-1993

de dubbele laadpaal voor elektrische
auto’s aan de Willem de Vlaminghweg
is geopend

bezichtiging tijdens de Duurzame
huizenroute
Yn’t D(in: 10november van 11.00 tot 14.00 uur.

gemeentelijk Duurzaam Bouwloket
Dakisolatie: minder stookkosten, warme slaapkamer
Gratis en onafhankelijk advies bij het gemeentelijk
Duurzaam Bouwloket
Is jouw slaap- of zolderkamer koud gedurende de
wintermaanden en wil je hier iets aan doen? Het isoleren
van jouw dak is dé oplossing! Het is een relatief goedkope
maatregel met grote voordelen zoals: lagere energielasten,
verbetering wooncomfort, koelere kamer in de zomer en
een eenvoudige klus voor de doe-het-zelvers.
Er zijn meerdere mogelijkheden om jouw dak te isoleren, in
dit nieuwsbericht worden ze kort toegelicht.
Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op met
de helpdesk van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket.
Onafhankelijke adviseurs helpen je (gratis) verder met al je
vragen over het verduurzamen van de woning. Neem
contact op door te bellen (072 743 39 56) of te mailen
(info@duurzaambouwloket.nl). Of neem een kijkje op
www.duurzaambouwloket.nl en ontdek de mogelijkheden
voor het verduurzamen van jouw woning.
—

op Vlieland is vakantiewoning Yn’t Din (Duinkersoord 98)
te bezichtigen. Yn’t Din is energieneutraal en uitgerust met
zonnepanelen in het dak, zonneboilers en een
warmtepomp. Het huis is gasloos en een Nul-op-de-meter
woning. De eigenaren willen graag laten zien hoe zij hun
huis duurzamer hebben gemaakt.
Je hoort ervaringen uit de eerste hand en er is alle tijd om
vragen te stellen.
Hoe ziet uw bezoek eruit?
De huiseigenaren ontvangen je graag in hun huis,
aanmelding vooraf is niet nodig.
Met veel enthousiasme vertellen zij over het energiezuinig
maken van hun woning.
Zij geven rondleidingen of delen ervaringen aan de
keukentafel en je kan allerlei vragen te stellen.
‘Wel of geen spouwmuurisolatie? Hoe bevalt gasloos
wonen? Hoeveel geluid maakt jullie warmtepomp? En wat
zou je anders gedaan hebben?
Daarnaast zijn huiseigenaren via de website het hele jaar
door te benaderen voor vragen of aanvullende informatie
via het contactformulier bij hun woning.
Meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl

Mogelijkheden isoleren dak
Isoleren schuin dak
Hoe je een schuin dak isoleert is sterk afhankelijk van de
staat waarin het dak verkeert. Is je dak in slechte staat, dan
is het verstandig om aan de buitenkant te isoleren. Een
voordeel van het isoleren van een schuin dak aan de
buitenzijde is dat het dakbeschot bij deze methode aan de
‘warme kant’ zit. Dit zorgt er voor dat de kans op vocht of
condensatie(problemen) zeer klein is.
Een erg populaire maatregel onder de ‘doe-het-zelvers’ is
het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde. Het
isoleren van de binnenzijde van het dak brengtjaarlijks een
hoge besparing met zich mee. Bij het isoleren aan de
binnenzijde zal goed gekeken moeten worden naar de
opbouw van de constructie. Kijk op onze website voor alle
aandachtspunten.
Isoleren plat dak
Het isoleren van een plat dak kan zowel aan de buitenkant
als aan de binnenkant. Echter raden wij aan om altijd te
kiezen om een plat dak aan de buitenzijde te isoleren. Ga je
aan de binnenkant isoleren, dan brengt dit de nodige
risico’s met zich mee. De kans op vocht en
schimmelvorming is namelijk vele malen groter.
Isoleren zoldervloer
Gebruik je je zolder zelden dan is het een optie om niet je
dak, maarje om zoldervloer te isoleren. Dit is een relatief
makkelijke ingreep waarmee je veel warmteverlies kunt
voorkomen. Zowel voor een houten zoldervloer als voor een
betonnen zoldervloer zijn er voldoende mogelijkheden om
te isoleren.
Doe de energiesubsidie check
Via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck kan je
bekijken welke subsidies en financieringsregelingen er
lokaal, regionaal en landelijk beschikbaar zijn.

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,
www.vlieland 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: 06-15249717/0562-452700
SoZaWe: w’vw.sozawe-nw-fryslan.nl Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkcvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

