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inloopspreekuur college van B&W

agenda raadsvergadering
25 februari 2019 aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 28januari 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 28 januari 2019
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

bezoek welstandscommissie Hûs en
Hiem
Woensdag 20 februari 2019 bezoekt een delegatie van
de welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
11.00-12.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, afd. RO-BWT, telefoon 0562452707.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

Besluiten
8. Herziene begroting 2019 Dienst SoZaWe NW
Fryslan
9. Aankoop helihaven
10. Begrotingswijziging 2019, nr. 1
11.Sluiting

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het aanbrengen van één markies op het
perceel Dorpsstraat 182 te Vlieland (ontvangen op 8
februari 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vIieland.nl.

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 meIden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.oosterhaven(vlieland.nl).

verleende reguliere
omgevingsvergunning

Boswijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de nieuwbouw voor de Uiterton toch nog niet
te agenderen voor de raadsvergadering van 25
februari. Reden daarvoor is dat het plan op een paar
onderdelen nog nader bestudeerd moet worden.
Wethouder De Ruijter: “Boswijk bouwen we voor nu en
voor de toekomst. We willen een nieuwe wijk
neerzetten die lange tijd aan de vraag voldoet. Op het
moment dat je daaraan twijfelt, moet je op de rem
trappen. We kunnen het maar één keer goed doen.”
Gemeente en Kwadrantgroep, die de zorg in de nieuwe
wijk gaat leveren, gaan daarom weer met elkaar in
overleg. Binnenkort verschijnt een nieuwsbrief over de
stand van zaken en de verdere plannen.

tuinafval dinsdag 19 februari
Op dinsdag 19 februari
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 18 februari 16.00 uur) of via onze website
doorgeven (www.vlieland.nI)

Dinsdag 19 februari houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

.,

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 17 te
Vlieland (verzonden 14 februari 2019).
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.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning
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 teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
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.
Geslachtsnaam en voornaam
Lunikovâ, Mria
Buzga, Peter

geboortedatum
18-04-1992
22-08-1 982

leerlingenvervoer 2019-2020
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat
de school op minimaal zes kilometer afstand van uw
woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een
vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in
het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de
vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de
school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde
toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de
vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1
juni 2019 via een aanvraagformulier bij het college
indienen.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.vlieland.nl of
verkrijgen team Onderwijs en P&O gemeente Ameland,
(0519) 555 555

gladheidbestrijding
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.
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.nI, 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 524971 7/0562-452700
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhkvlieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

