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agenda raadsvergadering
maandag 28 januari 2018
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 17 december
2018
b: Besluitenlijst raadsvergadering 8januari 2019
c: Overzicht moties/toezeggingen per 17 december
2018

Informeren
3. Mededelingen 1 stand van zaken wadden
samenwerking, overige samenwerkingsverbanden,
De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. 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
1 2. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
ww.vlieIand.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.00sterhaven@vlieland nI).

project zorgbuurt Vlieland
Dagelijks om 10.00 uur is er in de huiskamer van de
Uiterton gelegenheid samen koffie te drinken. Iedere
laatste donderdag van de maand tijdens het
koffiedrinken is er de mogelijkheid vragen te stellen aan
de gemeente Vlieland over het project “Zorgbuurt
Vlieland”. Een lid van de projectgroep Nieuwe
Zorgbuurt (Henno Nieuwenhuis of Harry de Wit) is dan
in de Uiterton aanwezig om uw vragen over het project
te beantwoorden. Dat kan zowel in de groep als
individueel. U bent van harte welkom!

collecte
De Hersenstichting Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 28 januari
tot en met zaterdag 3 februari 2019.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken
dat onderstaande personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft
geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de adjunct secretaris-directeur bekend dat de
gemeente Vlieland het voornemen heeft onderstaande
personen uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande
personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende
drie weken vanaf de datum van deze publicatie,
informatie te geven over hun daadwerkelijke
verblijfplaats. Indien de gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijst worden
beëindigd.

.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 29 januari houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
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 plaatsen van
zonnecollectoren op het pand Betzy Akerslootglop 3
te Vlieland (ingekomen 23 januari 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Geslachtsnaam en voornaam

geboortedatum

Ineke, Edwin Eduard Petrus
Du CIoo, Milo Julien

17-12-1967
06-07-1994

dierenarts op Vlieland
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 2
februari in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152
te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult
kunt u bellen met (06) 2348 4561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uurtot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

gladheidbestrijding

verantwoord stoken

De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route; dit zijn in
eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na
aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.
De route die de strooiauto rijdt is: Havenweg, buslus,
Lutinelaan, W. de Vlaminghweg, Molenglop, Achteromweg,
Kerkplein, Nieuwestraat, Vuurboetsplein, Boereglop,
Middenweg, Boslaan, Berkenlaan, Dennenlaan, De
Blinkerd, Kampweg, Badweg, Koremansweg, Dorpsstraat
en de Postweg.
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken.
Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, werkt het zout bij
vorst slecht. Direct na het strooien is het dus nog een tijdje
verraderlijk glad en op sommige stukken kan het glad
blijven.

Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke
bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een
slechte verbranding komt veel fijn stof en andere
schadelijke stoffen vrij. Ook blijken kachels een bron van
geurhinder te zijn. De hoeveelheid fijnstof als gevolg van
die kachels blijkt veel te hoog; soms wel tien keer hoger
dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie
adviseert.

belastingbalie gemeente Vlieland
Voor vragen over gemeentelijke belastingen kunt u terecht
bij het algemene telefoonnummer van de gemeente
Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen
op het adres beIastingen(vlieland.nl
De gemeente Vlieland heeft een digitale belastingbalie.
Informatie over uw aanslag en de beschikking Wet
Waardering Onroerende Zaken van uw (recreatie)woning of
bedrijfspand kunt u bekijken in deze digitale belastingbalie.
u kunt uw belastinggegevens inzien en zelf een aantal van
uw belastingzaken regelen.
Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie
van de gemeente Vlieland moet u wel beschikken over een
DigiD-code. U kunt met de digitale belastingbalie onder
andere:
.
.
.
.
.
.
.
.

•
•

uw aanslag bekijken
uw WOZ-beschikking bekijken
uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
een bezwaarschrift indienen
uw betalingshistorie raadplegen
een kwijtscheldingsformulier aanvragen
een betalingsregeling aanvragen
uw automatische incasso regelen
een hond aan- of afmelden
de status van de afhandeling van uw aanvragen
raadplegen

regelgeving
Ieder rookgasafvoerkanaal dient te voldoen aan het
Bouwbesluit 2012, hierin wordt door verwezen naar de NEN
8757. Installateurs van openhaarden/houtkachels kunnen u
hierover informeren. Het is raadzaam om voor het
verstrekken van een opdracht aan een installateur, te
controleren of aan de genoemde regelgeving wordt
voldaan. De wijze waarop een openhaard, houtkachel of
allesbrander wordt gebruikt, is van invloed op overlast en
hinder voor de omgeving. Door verantwoord te stoken wordt
veel van die hinder voorkomen!
verantwoord stoken
Wie verantwoord stookt, gebruikt voldoende droog hout,
zorgt voor een juiste verbrandingstemperatuur in
combinatie met de trek in de schoorsteen en stookt niet bij
mist en/of windstil weer. Door verantwoord te stoken wordt
luchtverontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk
voorkomen.
kleur van rook
Door de rook die uit de schoorsteen komt kunt u beoordelen
of u goed stookt. Donkere rook duidt op een onvolledig
verbrandingsproces. Dit kan komen door een slecht
trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer, te natte
brandstof of voor het toestel ongeschikte brandstof. Witte of
kleurloze rook wijst er op dat het verbrandingsproces
optimaal verloopt. De kleur van de vlam is ook belangrijk.
Als het vuur goed brandt, zijn de vlammen helder geel en
gelijkmatig. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op
onvolledige verbranding. Laat uw schoorsteen
tenminste één keer per jaar vegen, het liefst aan het begin
van het stookseizoen.

De belastingbalie gemeente Vlieland is te benaderen op het
internet via de website van de gemeente Vlieland
(www.vlieland.nl) of rechtstreeks:
https://belastingbalie.vlieland .nl.

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: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkvIieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

