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agenda raadsvergadering
maandag 26 november 2018
aanvang 19:30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2018
b: Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2018
c: Overzicht moties/toezeggingen per 29 oktober
2018
Informeren
3. Mededelingen 1 stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Voortgangsnotitie stichting Flidunen 2018
9. 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 Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.00sterhaven@vlieland nI).
.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 20 november houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

woningtoewijzing
In week 44 is de woning Midscheeps 7 te huur
aangeboden. Het uitgangspunt van de in 2009
vastgestelde procedure is dat de woning wordt
verhuurd aan de belangstellende met het hoogste
aantal punten. In dit geval echter betrof dit een
woningeigenaar, die niet heeft aangegeven dat zijn
eigen woning verkocht is aan en bewoond gaat worden
door mensen die een economische binding hebben met
Vlieland.
Het college heeft besloten als kandidaat-huurder voor
de woning Midscheeps 7 bij WoonFriesland voor te
dragen de inschrijver met het op één na hoogste aantal
punten (217), inschrijfnummer 1504.02. Deze
woningzoekende stond ingeschreven sinds april 2015.
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ophaaldag tuinafval 20 november
Op dinsdag 20 november wordt tuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Bewoners buiten het dorp moeten hun
tuinafval wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen
(tot uiterlijk maandag 19 november 16.00 uur) of via
onze website doorgeven (wvw.vlieland.nl, digitaal
loket/inwoners). Takken moeten goed gebundeld zijn.

aanvullende vergoeding OV-chipkaart
aan te vragen tot 1 december
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 perjaar. 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:
.
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 2018 kunt u nog tot 1 december
aanvragen via het aanvraagformulier op
wwiv.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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555
555 of info@ameland.nl.
.

vlooienmarkt in Flidunen
zaterdag 24 november
Wilt u graag van uw oude spullen af? Dat kan op zaterdag
24 november! Alles is welkom, van boeken en kleding tot
speelgoed, van kunst en tv’s tot tassen en schoenen.
Kortom kom allemaal naar de Vlielandse vlooienmarkt!
Waar: in de sporthal van Sportcentrum Flidunen
Aanvang: vanaf 11 uur
Einde: 16.00 uur
Kosten voor een kraampje: € 7,50
De entree is gratis
Wilt u spullen voor het kraampje komen brengen? Dat kan
op:
Vrijdag 23 novembertussen 18.30 en 21.00 uur
Zaterdag 24 november van 09.00 tot 10.00 uur
Heeft u spullen waar u graag van af wilt? Wees er dan snel
bij en bemachtig een kraampje op de Vlielandse
vlooienmarkt. U kunt zich aanmelden via
info@sportcentrumflidunen.nl onder vermelding van
Vlooienmarkt.

oefeningen Defensie Vliehors Range
Van maandag 19 novembertot en met vrijdag 30 november
oefent de Koninklijke Luchtmacht samen met het Defensie
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van
de landmacht. Zij beoefenen de verdediging van eenheden,
objecten en gebieden vanaf de grond tegen vliegtuigen,
helikopters en (laser)geleide raketten. De
luchtverdedigingseenheid oefent vanaf vliegbasis
Leeuwarden en de Vliehors Range op Vlieland samen met
F-1 6’s, helikopers en andere vliegtuigen met als doel om
het militair optreden van straaljagers, gevechtsleiding en
grondgebonden luchtverdediging te trainen.
Het DGLC opereert met geavanceerde wapen- en
radarsystemen die worden ingezet om luchtdoelen op
(middel)lange afstand uit te schakelen. De aanwezige
systemen beschermen onder andere tegen bemande en
onbemande vliegtuigen, helikopters en kruisvluchtwapens.
Een kruisvluchtwapen is een geleid wapen met een
explosieve lading welke na de lancering naar zijn doel
vliegt. De F-16’s en helikopters van de Koninklijke
Luchtmacht zullen voornamelijk boven de Noordzee
oefenen, samen met een aantal andere (civiele) toestellen
die de oefening ondersteunen. De landmachteenheden
verplaatsen zich al vanaf 14 november door het Noorden
van Nederland. Bij deze oefening wordt geen scherpe
munitie gebruikt.
Informatie
Vanwege operationele redenen of onvoorziene
omstandigheden kan van bovenstaande planning worden
afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina
766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u
bellen met het gratis telefoonnummer 0800 0226033.
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via
luchtmacht. nl/geluidshinder
—

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,
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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
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Storingsnummer bij calamiteiten : 06-46351579
Kopij: uhkvIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

