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uit het kastje

gemeentelijk informatiebulletin
Jaargang 20, nummer 49

agenda raadsvergadering
maandag 17 december 2018
aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststeflen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 26 november
2018
b: Overzicht moties/toezeggingen per 26 november
2018
Informeren
3. Mededelingen / 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 (95%) VO+ Boswijk
Besluiten
9. RKC-onderzoek Waddentoets
10. Jaarstukken 2017 Dienst Sociale zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
11 Vangnetregeling Participatie 2018
12. Evaluatie procedure en beleid T-ontheffingen
13. Aanpassen welstandsbeleid voor zonnepanelen in
het beschermd dorpsgezicht
14. Aanschaf grafdelfmachine
15. Belastingverordeningen 2019
16.4e begrotingswijziging 2018
17. 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.oosterhaven(vlieland.nI).
.

ophaaldag bruin- en witgoed
dinsdag 11 december
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland.

8 december 2018

inloopspreekuur coIege van B&W
Dinsdag 11 december houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het verplaatsen van een palenfundering, de
aanleg van een bevoorradingspad met
stelconplaten op het perceel Fortweg 20 en een
gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te
Vlieland (ingekomen 3 december 2018).
voor bouwen
• Voor het aanbrengen van onverlichte reclame op
het dak van het pand Willem de Vlaminghweg 43 te
Vlieland (ingekomen 4 december 2018).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een warmtepomp op het
perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 5
december 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 15
december in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat
152 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

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
—

Gemeente Vlieland stapt over op lokaal
opgewekte duurzame stroom
De gemeente Vlieland stapt voor haar energievoorziening
vanaf de start van 2019 volledig over op lokaal opgewekte
stroom via om nieuwe energie. Daarmee voegt Vlieland
zich bij de vooroplopende gemeenten in Nederland die zelf
het goede voorbeeld geven aan inwoners om te kiezen voor
100% duurzame energie welke ook nog eens lokaal wordt
opgewekt in de eigen regio.

daardoor 100% duurzame energie uit hun eigen buurt
geleverd. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom
worden de energieprijzen, vergeleken met andere
leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst
worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te
ontwikkelen. Zo werken de coöperaties toe naar een
energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle
aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.

gratis warmtemeting woningen
De gemeente Vlieland streeft er samen met inwoners en
het bedrijfsleven naar om in 2020 002-vrij te zijn binnen de
bebouwde omgeving. Uit onderzoek blijkt dat we dit in
Nederland alleen kunnen bereiken door decentrale
opwekking van schone energiel. Daarom heeft zij een
bewuste keuze gemaakt voor de afname van lokaal
opgewekte energie uit de eigen regio via Energie
Coöperatie Vlieland t om, een van de bijna 40
energiecoöperaties die zich hebben verenigd in het om
nieuwe energie collectief. Wethouder Duurzaamheid Eisje
de Ruijter: “We vragen onze inwoners en bedrijven te
kiezen voor de meest lokale en groenste energie van
Nederland via Energie Coöperatie Vlieland 1 om (ECV). De
ECV wekt op Vlieland eigen energie op en heeft plannen
voor nieuwe duurzame projecten. Iedereen die stroom
afneemt via de ECV, maakt het mogelijk dat de coöperatie
weer investeringen kan doen. Vooral de (grotere)
stroomafnemers moeten ‘om’. Als gemeente kunnen we
dan natuurlijk niet achterblijven!”
Energie Coöperatie Vlieland j om zal de stroom lokaal gaan
leveren aan de gemeente. Dit doen zij via de in juli in
gebruik genomen Zonneakker, een idee van de gemeente
Vlieland zelf, die de coöperatie ondersteunt bij het
verduurzamen van het hele eiland. Binnen dit project
wekken 3.680 zonnepanelen voldoende stroom op voor
zon 300 huishoudens. In totaal worden 27
stroomaansluitingen van de gemeente plus de
straatverlichting van Nederlandse energie voorzien.
om j nieuwe energie is trots om opnieuw een gemeente te
mogen verwelkomen: “Samen met onze bijna 40 lokale
energiecoöperaties timmeren we hard aan de weg om
zoveel mogelijk mensen over te laten stappen op nieuwe
energie: dat is energie die lokaal is opwekt in de eigen buurt
door middel van duurzame energie projecten, zoals zonne
en windenergie. Het is fantastisch om te zien dat steeds
meer gemeentes zich bij ons willen aansluiten, omdat zij
bewust op zoek gaan naar een energieleverancier die niet
alleen 100% duurzaam opgewekte energie levert, maar dat
ook nog eens in hun eigen regio doet waarmee de lokale
economie wordt gestimuleerd. Daarmee komen de
gemeentes een stap dichterbij een duurzame regio en
stimuleren ze ook de inwoners om de energiedoelstellingen
te halen.”
Over om nieuwe energie
om j nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit
bijna 40 lokale energiecoöperaties. Zij wekken lokaal, in de
regio, stroom op voor de energieklanten. Die krijgen

Op maandagavond 17 december a.s. vanaf 19.00 uur
kunnen er warmtemetingen aan woningen gedaan worden
vanuit het energieloket.
Dit is een Thermo-grafische inspectie, waarbij gebruik wordt
gemaakt van apparatuur die in staat is warmte en
warmteverschillen in en om uw woning zichtbaar te maken.
Hierdoor kan zowel de locatie als de oorzaak van het
energieverlies worden vastgesteld. Energieverlies kan
ontstaan door bijvoorbeeld beschadigde of ontbrekende
isolatie of warmtelekken in constructies of leidingen. De
meting kan alleen goed worden uitgevoerd als de woning
goed warm gestookt is, instructies hiervoor volgen na
opgave.
Wilt u graag weten of uw woning (nog) goed geïsoleerd is
en of u niet onnodig energie verspilt, geef u dan op voor
een warmtemeting.
Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst, bij veel
aanmeldingen gaan we begin 2019 nieuwe momenten
inplannen.
U kunt zich bij voorkeur aanmelden per e-mail bij
b.debruijn(vlieland.nl of per telefoon 06-12621129, met
opgave van naam, adres en type woning.

Rijkwaterstaat presenteert nieuwe
alternatieven voor de verbetering van de
Waddenzeedijk op Vlieland
Stand van zaken Dijkversterking Vlieland
Tijdens de verkenningsfase is naar de beste oplossing voor
de dijkversterking gezocht, het voorkeursontwerp. Het
ontwerp met de golfmuur zou voor besluitvorming aan de
stuurgroep worden voorgelegd. Door nieuwe ontwikkelingen
lijkt een alternatief ontwerp zonder de golfmuur ook
haalbaar.
Inloopmiddag en dijkavond
De drie alternatieven en de aanpassing van het binnentalud
willen wij graag aan u voorleggen tijdens de inloopmiddag
en dijkavond op 13 december.
Datum: Donderdag 13 december
Inloop: 13:00-18:00
Plenaire presentatie: 19.30 21:00 uur
Locatie: Badhotel Bruin
Dorpsstraat 88, Vlieland
—

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 infovlieland.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 5249717/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

