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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 nl).

besluiten tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 1 1 2 te Vlieland (ingekomen 26
september 2018).
voor bouwen
.
Voor het oprichten van een bedrijfsloods op het
perceel Havenweg 56 te Vlieland (ingekomen 2
oktober 2018).

.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
Melding klein evenement
.
N. Koster, 31 december2018, Oudejaars
Kaasbunkerfeest,10.30 tot 16.00 uur, verleend 31
oktober 2018;
Evenementenvergunning
.
OW, kerstactiviteiten en markten 9, 22 en 29
december 2018, diverse locaties Dorpsstraat,
verleend 20 november2018;
Tijdelijke standpiaatsvergunning
.
R.M. Bouma, verkoop kerstbomen 7 tlm 24
december, standplaats tuin Dorpsstraat 110,
.
Verleend 20 november 2018

24 november 2018
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
besluiten/vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag
van publicatie/verlening (zie: achter “verleend”). In uw
bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden; uw
naam en adres; dagtekening; omschrijving van de
verlening en de gronden van uw bezwaar. Het bezwaar
richten aan: burgemeester en wethouders van Vlieland.
Nadere informatie kunt u inwinnen aan het loket in het
gemeentehuis.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken
dat onderstaand persoon niet meer woonachtig is op
het adres waar hij volgens de Basis Registratie
Personen (BRP) staat ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de adjunct secretaris-directeur bekend dat de
gemeente Vlieland het voornemen heeft onderstaand
persoon uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen wordt onderstaand
persoon in de gelegenheid gesteld om gedurende drie
weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie
te geven over zijn daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijst worden
beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam:
geboortedatum:
Groothuis, Ruben Sebastiaan
30-1 0-1 993

collecte
Het Leger des Heils heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 26 november tot en met
zaterdag 1 december 2018.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 27 november houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

college-blog
Er staat een nieuwe blog on-line van wethouder Rients
Hoekstra op www.vlieland.nl/weblog.
U krijgt hiermee een inkijkje in het werk van wethouder
op Vlieland.

gladheidsbestrijding

duurzaam ondernemen

De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route. Dit zijn in eerste
instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende
gladheid worden de overige wegen gestrooid.
De vastgestelde route is: van de gemeentewerf via de
Fortweg en Korenmansweg naar de Havenweg,
Dorpsstraat, W. de Vlaminghweg, Lutinelaan tot
Midscheeps inclusief lus bij De Jutter Rozebottelweg,
De Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de kolk, Molenglop,
Achteromweg (van parkeerplaats begraafplaats tot
Kerkplein), Nieuwestraat, Vuurboetsplein, Boereglop,
Middenweg, Boslaan, Berkenlaan, Dennenlaan, Kampweg,
Badweg, Postweg, Havenweg langs tankstation tot coupure
RWS, terug via Fortweg naar de gemeentewerf.
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken. Het
gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om goed te
kunnen werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt,
werkt het zout bij vorst slecht. Direct na het strooien is het
dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op sommige
stukken glad blijven.

Ondernemers verbruiken over het algemeen veel meer
energie dan particulieren. Om de doelstelling C02 vrij op
Vlieland te behalen is het belangrijk dat het bedrijfsleven
gaat verduurzamen.
Vanuit de overheid worden er in 2019 ook wettelijke eisen
gesteld aan de verduurzaming van het bedrijfsleven.
Verbruikt een bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar, dan valt het
bedrijf onder het activiteitenbesluit milieubeheer. Een bedrijf
is dan verplicht om energie te besparen. Vanaf 201 9 krijgt
start ook een informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten
bedrijven melden welke maatregelen ze neemt om energie
te besparen.

—

—

stammen te koop
In het voorjaar heeft de gemeentelijke buitendienst
verschillende bomen geveld in het dorp.
De takken zijn naar de meibrand gegaan, maar de
stammen zijn bewaard voor de liefhebber.
Het betreft stammen van iepen. U kunt op de stammen
bieden, hiervoor zijn ze genummerd.
u kunt bieden per stam. De stammen zijn te bezichtigen op
de gemeentewerf.
De stammen gaan naar de hoogste bieder, bij gelijke
biedingen wordt er contact opgenomen. De stammen zijn af
te halen en ze worden verkocht zoals gezien.
u kunt tot 7 december 201 8 bieden per e-mail:
opzichter@vlieland.nl

voetbalwedstrijden op Vlieland
Zaterdag 24 november zijn er de
volgende voetbalwedstrijden op
Vlieland.
1 1 .1 5 uur VSV’31 01 0 Muller 010
12.l5uurVSV’31 013—Wardy 013
1 3.45 uur VSV’31 MOl 5
Zeerobben MO 15

De gemeente Vlieland stelt in 2019 opnieuw 10
ondernemers in de gelegenheid een duurzame agenda
op te stellen (DOK 2). De kosten bedragen € 775,-- per
agenda, waarvan de gemeente € 500,-- zal subsidiëren.
Afgelopen jaar hebben acht bedrijven deelgenomen aan het
DOK 1 (Duurzame Ondernemers Kring) en waren erg
tevreden over het opstellen van de agenda’s.
Naast het opstellen van een duurzame agenda worden er
drie gezamenlijke bijeenkomsten gehouden in 2019,
gesubsidieerd door de gemeente, waar de deelnemers van
DOK 1 en 2 aan kunnen deelnemen. Voor 2019 is het motto
“van praten naar doen”, de duurzame intenties kunnen zo
worden omgezet in acties en ondernemers zijn dan in de
gelegenheid om onderling af te stemmen en elkaar te
stimuleren.
Het project wordt uitgevoerd door Duurzom (Duurzame
Ontwikkelings Maatschappij), zie www.duurzom.nl
Voor 201 8 zijn er ook nog steeds vier energiescans op
bedrijfspanden beschikbaar. Vanuit het project Energie
voor MKB hebben 16 bedrijven inmiddels hun pand onder
de loep genomen en een advies gekregen over te nemen
energiemaatregelen en wat daarvan de kosten en
terugverdienperioden zijn. De kosten van een energiescan
zijn € 795,--, waarvan de gemeente € 445,-- zal
subsidiëren.
Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Energie voor
MKB, zie www.enrgievoormkb.nl

—

—

De wedstrijden worden gespeeld op het sportveld.
Kantinefaciliteiten zijn in sportcentrum Flidunen.
Voor onze scheidsrechterpoule zijn wij nog op zoek naar
scheidsrechters. Lijkt het je leuk om een keer een wedstrijd
te fluiten stuur dan een mailtje naar
cees@voetbalopvlieland.nl

Voor beide projecten kunt u zich opgeven en/of aanvullende
informatie aanvragen bij Barbara de Bruijn
bdebruijn@vlieland.nl / mob. 06-12621129.

ophaaldag rode milieubox
Op vrijdag 30 november wordt kunt u de rode milieubox
goed afgesloten langs de straat zetten. Deze zal worden
geleegd door de chemokar. Vloeibare en gevaarlijke stoffen
worden alleen meegenomen als ze in een goed gesloten
verpakking zitten. Vermeld altijd de inhoud op de
verpakking.
U kunt huishoudelijk chemisch afval ook afgeven tijdens
openingsuren aan de Milieustraat.

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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten : 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

(Tïis a n d)

VACATURE
De Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt in vele gemeenten in Friesland kinderopvang in
de vorm van kleinschalige kinderopvang, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
tussenschoolse opvang en gastouderopvang. De Stichting Kinderopvang Friesland is een
open en flexibele organisatie met een prettige werksfeer. De Stichting werkt met een
kwaliteitsstelsel volgens de HKZ-normen, waaraan gekoppeld de HKZ-certificering. Voor onze
locatie De Jutter op Vlieland zoeken wij z.s.m.:
EEN ENTHOUSIASTE EN ONDERNEMENDE PEDAGOGISCH MEDEWERKER
20 30 uur per week
—

EEN ENTHOUSIASTE EN ONDERNEMENDE PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP INVALBASIS
Nul urencontract

De functie
Als pedagogisch medewerker begeleid je samen met je collega’s en zo mogelijk met ondersteuning van een
stagiaire een groep kinderen. Je bent belast met de dagelijkse verzorging en ontwikkeling van deze kinderen,
waarvan de leeftijd varieert van 0 tot 4 jaar, 2 tot 4 jaar en 4 tot 13 jaar. Je bent bereid te werken op de
voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang, dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Je profiel
Je bent een enthousiaste positief ingestelde persoonlijkheid, die in staat is kinderen warmte te geven en een
uitnodigende sfeer te scheppen waarin kinderen zich thuis voelen. Je bent flexibel, sportief, spontaan en kunt
goed zelfstandig werken en organiseren. Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en je kunt ouders
op deskundige wijze adviseren en te woord staan. Je bent creatief in de omgang met kinderen. Je kijkt kritisch
naar jezelf en naar het werk. Naast het groepsgebeuren toon je goede inzet bij activiteiten zoals het
organiseren en uitvoeren van thema’s, feesten, sportactiviteiten enz.
Opleiding 1 ervaring
Je beschikt over een kindgerichte MBO- of HBO-opleiding, een geldig WE certificaat (ofje hebt de bereidheid
dit certificaat te behalen) en hebt minimaal een jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Wij bieden
Een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid en voldoende
capaciteit. Tevens bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Kinderopvang,
schaal 6 voignummer 9 21.
—

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met Jeannet van den Akker, telefoon 0517380680. Je schriftelijke sollicitatie, brief met CV, kun je voor maandag 3 december a.s. richten aan
personeelszakenkinderopvanqfriesland nI
.
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