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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
vo’gende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten
• Voor het plaatsen van een ventilatiepijp in het
noordelijk dak van het pand Kerkplein 6 te Vlieland
(verleend 8november2018).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet bestuurs
recht. 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, Post
bus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de informatie op de
website.

inloopspreekuur gemeentehuis

10november2018
werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de
Friese Statenfractie van de VVD. Hier was ze onder
andere betrokken bij zaken op het gebied van
duurzaamheid, milieu, water en landbouw. Liliane is
bereikbaar op het telefoonnummer 0562-452720 of per
e-mail: l.v.randenvlieand.nl

voetbalwedstrijden VSV’31
De volgende voetbalwedstrijden worden zaterdag 10
november a.s. gespeeld:
11.15 uurVSV’31 013—Arum Stormvogels 013
12.45 uur VSV’31 M015 SC Franeker M015
—

De wedstrijden worden gespeeld op het sportveld van
Vlieland. Kantinefaciliteiten zijn bij Sportcentrum
Flidunen.

sluiting Sportcentrum Flidunen
Vrijdag 16 en zaterdag 1 7 november is Sportcentrum
Flidunen de hele dag ge&oten in verband met het lange
weekend.

Dinsdag 13november houdt wethouder mevrouw Elsje
de Ruijter spreekuur van 15.00—16.00 uur in het
gemeentehuis.

aanvraag aanvullende vergoeding 0Vchipkaart 2018 indienen véôr 1
december 2018

ophaaldag bedrijfsafval/huisvuil

Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal €60,09 per jaar. De student
ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2018.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:

Vanaf 1 novemberjl. is de winterregeling voor het
ophalen van bedrijfsafval weer ingegaan. De bedrijfs
afvalcontainers worden dan op donderdag samen met
het huisvuil geleegd. Deze regeling geldt tot en met
maart 2019. Rond de feestdagen kunnen de ophaal
dagen anders zijn. De juiste ophaaldag vindt u op uw
afvalkalender.

informatiebijeenkomst nieuwbouw
locatie Zeester
Op maandag 12 november houden de gemeente en
WoonFriesland een voorlichtingsbijeenkomst over de
invulling van het perceel van de voormalige basisschool
De Zeester. De gemeenteraad heeft op 17september
jI. ingestemd met de bouw van in het 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.

even voorstellen
Per 1 november2018 is Liliane van Randen gestart als
beleidsmedewerker fysieke leefomgeving bij de
gemeente Vlieland. Ze zal zich met name richten op de
onderwerpen milieu, duurzaamheid en volkshuisves
ting. Liliane is opgegroeid op Vlieland en is na haar
studie politicologie en geschiedenis afgelopen jaren

•
•
•
•

De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.

De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 december (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier
op w.sw.vlieland.nl Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u
hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst
Uitvoering Onderwijs in, waarop staat of en over welke
periode het recht op het reisproduct bestaat.
.

Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2018 vragen wij u naar het bericht van studie financie
ring 2018 nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). Dit bericht is nodig om vast te stellen of over

geheel 2018 recht op het studentenreisproduct
bestaat of over een kortere periode. Voor de
beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u
het juiste bericht aanlevert. Het bericht kunt u digitaal
via mijn Duo’ downloaden. Indien in de loop van het
kalenderjaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de
recentere berichten van DUO mee te sturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
(0519) 555 555 ofijfgamelajdjfl.

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00uur en op dinsdagmiddag van 14.016.00 uur
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail info(vlieIand.nl, telefoon 0562 452700.
www vii eland. 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 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI
WoonFriesland: 088-9952222,
Storingsnumnier bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhkvlieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

