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agenda raadsvergadering
maandag 17 december 2018
aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen 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.nl).

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
Voor het plaatsen van een scootersafe op het
perceel Dorpsstraat 39B te Vlieland (ingekomen 10
december 2018).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Den nenlaan 17 te
Vlieland (ingekomen 19 oktober 2018).

15 december 2018

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
•
Voor het plaatsen van een warmtepomp op het
perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (verzonden 11
december 2018).
voor bouwen
• Voor het aanbrengen van onverlichte reclame op
het dak van het pand Willem de Vlaminghweg 43 te
Vlieland (verzonden 11 december 2018).
bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. 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, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
Tijdelijke standpiaatsvergunning
• C. Pieper, verkoop oliebollen 29 tlm 31 december,
standplaats t.h.v. Dorpsstraat 89, verleend 7
december 2018;
Evenementenvergunning
• 0W, diverse kerstactiviteiten en markten 9, 22 en 29
december 2018, diverse locaties dorp, vervangende
vergunning, verleend 10 december 2018;
• Bruintje Beer, muziekvergunning openbare weg in het
kader van kerstmarkt 29 december, 14.00 uur tot
18.00 uur, verleend 12december2018;
• SRV, hardloopwedstrijd Kerstcross, 26 december,
verleend 12december2018;
• Bunkercomité, Schuurfeest Oud en Nieuw, locatie
tuin Dorpsstraat 110, verleend 13december2018;
bezwaar
Tot zes weken na de datum van verlening van een
besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken
tegen verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. 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, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.
Nadere informatie over bovenstaande vergunningen
kunt u inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van Vlieland
heeft een kennisgeving ontvangen van
mevrouw C. de Haan ten behoeve van Gestrand,
Havenweg 3 te Vlieland voor een festiviteit met versterkte
muziek als bedoeld in artikel 2.21 in het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer op 1 januari 2019 van
17.00 22.00 uur.
Tijdens deze festiviteit gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften zijn
terug te vinden op de website van de gemeente Vlieland:
www.vlieland.nl
—

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 18 december houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

ophaaldag tuinafval 18 december
Op dinsdag 18 december 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 (www.vlieland.nl, digitaal loket/inwoners).
Takken moeten goed gebundeld zijn.

De Jutter viert Kerst
Op donderdag 20 december viert De Jutter Kerst. In de
ochtend vindt er een Kerstwandeling plaats waar iedereen
aan mee mag doen. De route is ongeveer drie kilometer. De
start is tussen 8.15 en 8.30 uur de uiterlijke finishtijd is 9.30
uur, deelname is gratis. Wel even aanmelden in De Jutter.
Om 17.00 uur is er een
samenzang met de
fanfare bij de kerstboom
op het plein van De Jutter.
Hier zingen we met elkaar
vier kerstliederen.
Dit duurt tot 17.15 uur,
daarna start in De Jutter
de musical “De Kerstnar”,
deze wordt gespeeld door
kinderen uit groep 5, 6 en
7. De eindtijd zal rond
18.15 uur liggen. We
zouden graag dit
kerstfeest met Vlieland
vieren, daarom nodigen
we u allen van harte uit
om ook bij de samenzang
en de musical aanwezig
te zijn.

ftoL

SToUT Ko1
subsidie voor Stout Konijn op Vlieland
Stichting Great Wide Open Vlieland creëert een speelplek
rondom het verhaal van Stout Konijn, een bekend
onderdeel voor de jeugdige bezoekers van het festival lnto
the Great Wide Open. Hiervoor krijgt de stichting € 27.500
uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het project
kost €70.373. Het is één van de 15 projecten op de Friese
Waddeneilanden die IMF-subsidie krijgt. Die projecten
zorgen samen voor een investering van ruim € 664.450 in
de leefbaarheid van de eilanden.
Als onderdeel van het 10-jarig jubileum van festival Into the
Great Wide Open (ITGWO) ontstond het idee om een
blijvende speelplek op Vlieland te ontwikkelen als dank van
het festival aan het eiland voor de jarenlange gastvrijheid.
Stout Konijn is onderdeel van het kinderprogramma van
ITGWO en elke keer weer een succes: een stout
knuffelkonijn dat je maar af en toe ziet, maar waarvan je wel
de keutels overal tegenkomt, terwijl Stout Konijn helemaal
niet mag keutelen op Vlieland!
Om te bedenken hoe de speelplek eruit zou moeten zien, is
met veel partijen overlegd. Om te beginnen met de kinderen
van De Jutter en de kinderen die bij de festivals waren.
Andere belanghebbenden en partners zoals
Staatsbosbeheer, Camping Stortemelk, Bredeschool de
Jutter, de speeltuinvereniging KDSO en ITGWO hebben
ook hun steentje bijgedragen. De ontwikkeling van ontwerp
tot bouw is te volgen op www.stoutkonijn.nl
De stichting hoopt in het voorjaar van 2019 te beginnen met
de bouw, zodat het Hol van Stout Konijn feestelijk kan
worden geopend tijdens het voorjaarfestival Here Comes
The Summer in mei 2019.

voetbal op Vlieland
Aanstaande zaterdag zijn er twee thuiswedstrijden
op het sportveld:
11:15 uur VSV’31 0 10 Minnertsga JO 10
12.15 uur VSV’31 MO15—scBolsward MO15
—

Kantinefaciliteiten zijn in Flidunen

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: 06-15249717/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI
Klachtenhijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

