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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het verplaatsen van een deur aan de oostzijde
naar de zuidzijde van het pand Middenweg 29a te
Vlieland (ingekomen 29december2018).
• Voor uitbreiding van de bestaande woning, het
plaatsen van zonnecollectoren en het aanleggen
van een nieuwe oprit op het perceel Dennenlaan 32
te Vlieland (ingekomen 3januari2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 8 januari houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

grondpersoneel en vliegers optimaal voor te bereiden
op hun taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook ter
wereld.
Daadwerkelijke inzet van F-16’s vindt voornamelijk
plaats bij duisternis. Het toestel is uitgerust voor
nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschik
king over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Om
deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens
toekomstige inzet moet er regelmatig getraind worden,
ook in het donker. Voor de F-16 vliegers van de
Koninklijke Luchtmacht zijn deze vluchten essentieel
om de inzetgereedheid te waarborgen.
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 .n 1/geluidshinder
—

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 8januari 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 8januari 16.00 uur) of via
de hoofdpagina van onze website vw.vlieland.nl in
het blok Voor u geselecteerd’.

milieukalander 2019

-

ophalen papier

Helaas is op de Milieukalender 2019 de ophaaltijd van
het oud papier onjuist vermeld. Iedere zaterdag wordt
het oud papier vanaf 9.00 uur opgehaald; de ophaaltijd
van oud ijzer blijft 13.00 uur.

gratis warmtemeting woningen
Op 8december2018 werd in Uit het Kastje de moge
lijkheid van een gratis warmtemeting aangeboden.
Maar liefst 35 aanmeldingen zijn ontvangen van
Vlielanders die graag willen weten of hun woning goed
geïsoleerd is. Aangezien dit onverwacht veel is, sluiten
we hierbij de aanmelding en proberen zo snel mogelijk
te starten met de uitvoering. Mogelijk komt er in de
toekomst nog een nieuwe ronde; hierover zullen we
dan publiceren in Uit het Kastje.

F-16’s gaan weer avondvliegen
F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf
maandag 7januari 2019 weer in de avonduren. In week
2, 3, 5, 6, 8, en9 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden
van maandag tot en met donderdag gevlogen tot
uiterlijk 23.00 uur. 0p vrijdag wordt er overdag
gevlogen. Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om

verven houtwerk geldend voor panden
gelegen in het beschermd stads- en
dorpsgezicht
Voor het verven van het houtwerk van panden die
gelegen zijn in het beschermd stads- en dorpsgezicht
(geen schuttingen) is er een kleurenwaaier vastgesteld,
bestaande uit de volgende zeven kleuren:
Monumentengroen*
Standgroen
Standwit
Bentheimergeel
Ossebloedrood
Grijs
Antiek Blauw

(15.10) ROB
(20.15) ROB
(00.90) ROB
(08.84) ROB
(40.20) ROB
(00.55) RGB
(08.20-25)

37 49 46
41 59 47
236 236 234
233 222 196
144 96 86
149 149 148
60 87 98

*

De nummers tussen haakjes zijn nummers van het
merk Sikkens. De andere verfmerken hebben een
ander nummer, maar wel hetzelfde ROB-nummer voor
deze kleuren.
Het houtwerk van de panden in het beschermd stadsen dorpsgezicht die nu afwijken qua kleuren vallen
onder het overgangsrecht en dienen bij een volgende
schilderbeurt in een kleur uit de waaier te worden
geschilderd. De kleurenwaaier ligt ter inzage bij Bouw
en Woningtoezicht van de gemeente Vlieland. Daar
kunt u ook terecht voor overige vragen over de
Welstandsnota. Voor erfafscheidingen geldt de
kleurenwaaier niet: een donkere kleurstelling of
vergrijzend hout zijn hiervoor genoemde opties.

gezondheidsverklaring rijvaardigheid
De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is
een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de
Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of
als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met
beperkte geldigheidsduur heeft.
Maar ook als u uw rbewijs wilt halen of verlengen voor
vrachtauto of bus (CI, C, C1E, CE, Dl, D, DiE of DE) en
als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u
deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen
kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te
rijden (zie ook: vnAv.cbr.nl/gezondheidsverklaring).
Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen?
U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen:
Te koop bij het loket van de gemeente Vlieland.
Mijn CBR (http://mijn.cbr.nl) voor het online kopen en
invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op
Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen
gaat via Deal. Tip: digitaal indienen versnelt het
p roce&
De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een
papieren Gezondheidsverklaring (dit kost 10 euro
extra) De verklaring is zonder DigiD te bestellen en
wordt binnen 5 werkdagen verstuurd (betalen gaat via
iDeal)
Het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem,
Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren Ge
zondheidsverklaring (betalen alleen mogelijk met pin).
-

-

-

-

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 1600 uur. Buiten deze
tden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail infocvlieland.nl, telefoon 0562 452700,
WWW vlieland n 1
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 6033
SoZaWe: wvwsozawe-nw-frvslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnumrner bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk@vIieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
.

