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besluitenhijst raadsvergadering
26 november 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 26 november 2018, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1.
Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 15 oktober 2018 ongewijzigd vast te stellen.
2.
Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 29 oktober 2018 ongewijzigd vast te stellen.
Ingekomen stukken:
3.
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
-

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 4 december 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’.

wegwerkzaamheden Postweg
Vanaf vrijdag 30 november vinden er
asfaitwerkzaamheden plaats op de Postweg. Er zullen
freesvakken worden gemaakt, waardoor enige
verkeershinder ontstaat. De freesvakken zijn te berijden
met aangepaste snelheid en zullen duidelijk worden
gemarkeerd. Vanaf maandagochtend 3 december
zullen de freesvakken worden gevuld en afgewerkt met
asfalt. Maandagochtend 3 december zal tussen 09:00
uur en 12:00 ter hoogte van het Pad van Twintig voor
een korte periode de gehele Postweg worden
afgesloten. De busdienst zal die dag geen ritten
uitvoeren naar het Posthuys. Door deze
werkzaamheden kunt u hinder ondervinden, daarvoor
vragen wij uw begrip.
Voor meer informatie kunt zich wenden tot de heer L.H.
Sterenberg, telefoon 0562-452714

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 4 december houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

oefening defensie Vhiehors Range
Van 3 december tot en met 7 december 2018 trainen F
1 6’s van de Koninklijke Luchtmacht in het afwerpen van
bommen met explosieve lading op de NAVO
oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland.

laag inkomen en hoge zorgkosten? De
AV Frieso! Uw gemeente biedt goedkopere
zorg, maak gebruik van dit voordeel
Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten
uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de AV
Frieso. De AV Frieso is een collectieve zorgverzekering
die uw gemeente u samen met zorgverzekeraar De
Friesland aanbiedt. Uw gemeente betaalt een gedeelte
van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s.
De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering en een
uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt uw
huidige verzekering vergelijken op
www.qezondverzekerd.nl
Welke voordelen heeft de AV Frieso voor u?
De AV Frieso biedt een brede dekking voor inwoners
met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Voordelen
zijn:
• uw gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
• uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen,
fysiotherapie, tandartskosten en Wmo- eigen
bijdragen.
• geen medische keuring
Uw premie en eigen risico in 2019
Uw maandpremie in 2019 is €141,52. Dat is de premie
na aftrek van een korting op de basisverzekering (6%)
en op de aanvullende verzekering (7%) van uw
gemeente en de Dienst. Uw totale korting is € 18,18.
Uw eigen risico blijft voor 2019 € 385.00
Welke voorwaarden gelden bij de AV Frieso?
• u bent 18 jaar oud
• u woont en staat ingeschreven in de gemeente
Vlieland
• u heeft een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm
• u heeft een basisverzekering afgesloten bij
zorgverzekeraar De Friesland
Aanmelden voor de AV Frieso?
Als u een basisverzekering heeft afgesloten bij De
Friesland kunt u op ieder moment overstappen naar de
AV Frieso. Bent u bij een andere zorgverzekeraar
verzekerd, dan kunt u v66r 1januari2019 via
www.qezondverzekerd.nl overstappen of neemt u
contact op met de Dienst Noardwest Fryslân via 0517
380 200 (op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur).

—

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst:
www.sozawe-nw-fryslan.nl of van uw gemeente.
http ://www.sozawe-nw-fryslan .nI/minimaregeli ngen
2/av-frieso/
De Dienst Noardwest Fryslân voert de administratie
van de AV Frieso uit voor uw gemeente.

Sinterklaasintocht
Lieve Ei/anders,
Jullie waren helemaal van je
stuk, is het waar
komt
Sinterklaas met de TukTuk?
Nee hoor, Sint gaat gewoon
te paard op stap,
en Piet begeleidt hem op zijn
pad
Dit jaar is het programma
een beetje aangepast,
en komt Sint wat eerder dan
u verwacht.
Sint meert dit jaar om 9.30 uur bij de Veerdam aan,
en het zou geweldig zijn, als jullie daar met zh allen staan
Enkele pieten zullen u daar opwachten
Van hen kunt u heerlijke warme chocolademelk verwachten
De optocht met pieten en fanfare zal langs de Boslaan en
Dennenlaan gaan
Maar natuurlijk mag u ook bij de Jutter klaar gaan staan
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn
het is immers een feest voor groot en klein
Volksonderwijs Vlieland

kerstbomen zagen
Ook dit jaar mag u uw eigen mooiste dennenboom komen
uitzoeken en zagen bij Staatsbosbeheer. Op 8 december
staan we van 10.00 14.00 uur voor u klaar met warme
chocomel, scherpe zagen en werkhandschoenen.
Waar? Bij de kolk naast de Postweg omhoog richting de
vuurtoren. Graag tot dan!
Staatsbosbeheer Vlieland
—

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 2018 bieden per e-mail:
opzichter(vlieland.nl

Vlielander Amateurs 2018
Zaterdag 8 december wordt om 14.00 uur in Museum
Tromp’s Huys de expositie ‘Vlielander Amateurs 2018’
officieel geopend. Het museum is vanaf 13.45 uur geopend
voor genodigden en belangstellenden.

vacature Kwadrantgroep
In de Uiterton op Vlieland ontstaat per 1januari 2019 de
vacature van

verzorgende IG
voor gemiddeld 16 uur in de week.
Over de functie
Zorgen doe je samen. Als Verzorgende IG maak je deel uit
van een zelf organiserend team. Onder regie van de cliënt
zoek je naar de best passende oplossingen. Je voert
zorgtaken uit aan de hand van het zorgleefplan en betrekt
mantelzorgers en zorgprofessionals bij het zorgproces. Je
sluit hierbij aan bij de manier van leven van de cliënt en
maakt gebruik van zijn of haar netwerk.
Jouw profiel
• Je bent een herintreder; al lang uit de zorg en bezit wel
een diploma Verzorgende IG of gelijkwaardig
• Je bent flexibel, enthousiast en hebt goede contactuele
eigenschappen en bent een echte ‘verbinder’.
• Je bent in staat om effectief feedback te geven en te
ontvangen.
• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
• Je bent woonachtig op Vlieland.
Over ons
Palet biedt in iedere fase van het leven zorg en
ondersteuning. Van huishoudelijke hulp tot volledige
verzorging, verpleging en specialistische zorg. Thuis of in
één van onze woonzorgcentra. We trekken hierbij samen
op met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals,
maar ook met lokale netwerkorganisaties. Het in hun kracht
brengen van mensen en hun sociale omgeving zodat zij
zoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden,
staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk een actieve
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.
Ons aanbod
Wij bieden je een boeiende functie in een klein team, met
volop ruimte voor eigen initiatief. De functie is in eerste
instantie voor bepaalde tijd tot 1 januari 2020, met daarna
kans op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in
FWG 35, hierop is de cao VVT van toepassing. Daarnaast
bieden we uitstekende opleidingsmogelijkheden,
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: vergoeding voor fitness
en fietsen, fiscale uitruil, verzekeringen en korting op je
telefoonabonnement.
Interesse
Spreekt dit je aan? Solliciteer dan v6ér 7 december 2018
online op deze vacature via onderstaande button en stuur
jouw motivatiebrief met je CV mee. De sollicitatiegesprekken worden in week 50 (10 tlm 14 december 2018)
gehouden. Wil je eerst meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Gerda Warrink, leidinggevende!
wijkverpleegkundige, tel. (06)302 275 05. Voor deze functie
is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd.
Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang.
Medewerkers van de KwadrantGroep worden beschouwd
als interne kandidaat. We verzoeken je in je brief duidelijk te
vermelden dat je werkzaam bent bij één van de
organisaties van de KwadrantGroep.

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(vlieIand.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 524971 7/0562-452700
Klachtenhijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storings nummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

