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agenda raadsvergadering
maandag 28 januari 2018
Aanvang 19:30 uur

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 1 7 december
2018
Besluitenlijst raadsvergadering 8 januari 2019
Overzicht moties/toezeggingen per 17 december
2018
Informeren
3. Mededelingen 1 stand van zaken wadden
samenwerking, overige samenwerkingsverbanden,
De Jutter en de Uiterton
Informatie van het college
Ingekomen stukken
Vragenuurtje
Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Evaluatie ITGWO 2018
Besluiten
9. Evaluatie aanpak Dorpsstraat
10. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit
1 1 . Kaderbrief 2020 Veiligheidsregio Fryslân
12. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlielandnl. 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).

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 22 januari houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

tuinafval dinsdag 22 januari
Op dinsdag 22 januari
.:
wordt tuinafval
opgehaald. U hoeft uw
---j ;.
tuinafval niet op te geven;
.v.
de auto rijdt een vaste
route. Bewoners buiten
het dorp moeten hun
tuinafval wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen
(tot uiterlijk maandag 20 augustus 16.00 uur) of via
onze website doorgeven (www.vlieland.nl)
:‘:

.

:‘.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor (de legalisatie van) het verhogen van een
bestaande omheining op het perceel Dorpsstraat 28
te Vlieland (ingekomen 17 januari 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergunning
.
De Geitebreiers, Sterrit 31 maart 2019, diverse
locaties, verleend 11 januari 2019;
.
H.C. Veerdig, kunst- en rommelmarkt Dorpsstraat
West, 31 mei en 4 september 2019, verleend 11
januari 2019;
Melding klein evenement
.
H.C. Veerdig, Kunst bij de Diek, tuinen
Dorpsstraat, 24 april 2019, verleend 9 januari
2019;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
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 over onderstaande vergunningen kunt u
verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis.

containerramp
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwsfeiten over de
ramp met de overboord geslagen containers van het
schip MSC Zoë, kunt u de website van Veiligheidsregio
Fryslân raadplegen:
https://vvww.veiligheidsregiofryslan.nl/intern/overboordg
eslagen-contai ners/

herhaalde oproep: vacature bedrijfsleider
sportcentrum Flidunen op Vlieland
25 uren per week
Stichting Flidunen is per direct op zoek naar een
bedrijfsleider voor een uniek gemeentelijk sportcentrum op
het Waddeneiland Vlieland. Het sportcentrum is een
belangrijke voorziening voor de gasten en inwoners van
Vlieland.
Wat ga je doen?
Als bedrijfsleider van sportcentrum Flidunen ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het
zwembad, de sporthal, het fitnesscentrum en de aanwezige
horeca. Verder ben je het gezicht van het sportcentrum. De
bedrijfsleider plant, leidt en coördineert alle activiteiten van
het sportcentrum. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit
van alle dienstverlening van het sportcentrum, zoals goede
en schone apparatuur en faciliteiten.
Wat verwachten wij van jou?
v/ Je bent een ondernemend type en bent communicatief
vaardig;
Je staat stevig in jouw schoenen en hebt ervaring in een
leidinggevende functie;
Je kan goed samenwerken, weet anderen te
enthousiasmeren en bent integer.
v/ Je werkt klant- en resultaatgericht en kan snel
schakelen.
v Je hebt een flexibele instelling, ziet geen probleem in
variabele werktijden en extra inzet tijdens vakanties;
Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau
en bent minimaal in bezit van een MBO diploma.
v/
Bij voorkeur ben je in het bezit van de volgende
diploma’s: EHBO 1 BHV 1 Pool Lifeguard 1 Sociale
Hygiëne 1 HACCP (ofje bent bereid deze te halen).
Wat bieden wij jou?
We bieden jou in eerste instantie een tijdelijke aanstelling
voor een periode van 8 maanden. Het salaris is conform
Cao verblijfsrecreatie, aanvangsschaal schaal 7 met uitloop
naar 8. Afhankelijk van je kennis en ervaring is het mogelijk
een combinatie te maken met een leidinggevende functie bij
onze samenwerkingspartner Stichting Recreatiebelangen
Vlieland. In dat geval zou er sprake zijn van een fulltime
functie.
Interesse?
Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk jouw
motivatiebrief en cv! Reageren kan tot uiterlijk maandag
21 januari 201 9 via mhesseIinqvlieland.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Marijke Hesseling, beleidsadviseur
Onderwijs, Welzijn en Sport bij gemeente Vlieland:
m.hesseling@vlieland.nl 1 0562452706 1 06 11742571
Of kijken op:
https://www.vlieland.nl/home
vlieland/nieuws 421 25/item/vacature-bed rijfsleider
sportcentrum-flidunen-op-vlieland-25-u ren-per
week_45835.html

oefeningen luchtmacht op de Vliehors
Van 21 januari tot en met 25 januari 201 9 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. In deze periode worden
bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De
vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag, met
uitzondering van vrijdagmiddag.
Op vliegbasis Leeuwarden vliegen de F-16’s van de
Koninklijke Luchtmacht sinds 14 januari op duurzame
biobrandstof. De luchtmacht zet zich daarmee verder in
voor het reduceren van haar ecologische voetafdruk. De
duurzame biokerosine is geleverd door SkyNRG en Shell
Aviation. De brandstof, op basis van gebruikt frituurvet, is
geproduceerd in de Verenigde Staten door World Energy.
Dit is momenteel de enige producent van duurzame
biokerosine wereldwijd.
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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
SoZaWe: ww’v.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhkvlieland.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

