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agenda raadsvergadering
25 februari 2019 aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 28januari2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 28januari
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
Besluiten
8. Herziene begroting 2019 Dienst SoZaWe NW
Fryslan
9. Aankoop helihaven
10. Begrotingswijziging 2019, nr. 1
11. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage in 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.oosterhavenvlieland.nl).

verkiezing provinciale staten én
waterschap
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van
provinciale staten van Friesland en de leden van het
algemeen bestuur van het waterschap Friesland
(Wetterskip Fryslân).
Komende week worden de stempassen bezorgd.
Personen met de Nederlandse nationaliteit zijn voor
beide verkiezingen kiesgerechtigd, u ontvangt dan twee
stempassen, één voor de provinciale statenverkiezing
en één voor de waterschapsverkiezing. Als u niet de
Nederlandse nationaliteit heeft ontvangt u alleen een
stempas voor de waterschapsverkiezing.
Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle
informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op
de website van de gemeente: www.vlieland.nl.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 26 februari houdt wethouder Eisje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een erfafscheiding op het
perceel Willem de Vlaminghweg 17 te Vlieland
(ingekomen 18 februari 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

werkzaamheden Duinkersoord
Maandag 25 februari 2019 start de firma Koers in
opdracht van de SBEV met het aanleggen van nieuwe
verharding op de paden die gelegen zijn in het
zomerhuizengebied Duinkersoord te Vlieland. IJs en
weder dienende hoopt men de werkzaamheden half
april 2019 te hebben afgerond. Het zal helaas
onvermijdelijk zijn dat gebruikers, eigenaren en/of
huurders tijdens de werkzaamheden enige overlast
zullen ervaren; de SBEV en de firma Koers rekenen op
uw begrip. Voor een overzicht waar men exact bezig
zal zijn met de genoemde werkzaamheden in
bovenstaande periode, kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel. 0562-452707.
De planning ligt ook ter inzage in de hal van het
gemeentehuis.

aangevraagde
evenementenvergunning
Onderstaande aanvraag voor een
evenementenvergunning ligt ter inzage op het
gemeentehuis. Wij publiceren onderstaande aanvraag
om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte stellen.
Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt,
de publicatie heeft slechts tot doel de gelegenheid te
bieden de procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk
tegen een verleende vergunning.
Evenementenvergunning
Stichting Into the Great Wide Open, 3 t/m 5 mei 2019,
locaties op en rond kampeerterrein Stortemelk. Voor
nadere inlichtingen over bovenstaande aanvraag kunt u
terecht bij het loket in het gemeentehuis (of telefonisch
0562-452700).

nieuwe activiteiten in Flidunen
In het voorjaar worden de onderstaande extra zwem- en
sportactiviteiten aangeboden. Bij succes mogelijk
verlenging! De eerste les is een gratis proefles.
Fris je zwemsiagen op!
Minimaal in het bezit van een A- en 8- zwemdiploma.
Tijdens iedere les staat één slag centraal, maar naast de
zwemvaardigheid is er ook ruimte voor een stukje survival
en Aquafun! De eerste les is op maandag 4 maart van
17:00 tot 17:45 uur. 7 lessen €27,Badminton
Training van Guido Veenstra vanaf 26 februari op
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. Leeftijd vanaf 8 jaar
en 5 lessen voor maar €10,-!
Fighting skills
Een combinatie van kickboksen en judo en zal plaatsvinden
vanaf maandag 25 februari van 17:15 tot 18:15 uur.
Peutergymnastiek
Geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar en zal worden
aangeboden vanaf 27 februari op de woensdagmiddag van
14:00 tot 14:45.
Zwemmen onder begeleiding
Buiten de reguliere zwemtijden. Vanaf dinsdag 19 februari
van 10:00 tot 10:45 uur. Belangrijk tijdig aan te melden (0686644233) i.v.m. het zorgen van voldoende begeleiders. 10
keer deelname voor €45,Neem gerust contact op voor meer informatie of voor
andere vragen/suggesties.
+31(0)562451445 /www.sportcentrumflidunen.nl

oproep Staatsbosbeheer i.v.m.
uitgifte bedrijfskavels Vlieland
Staatsbosbeheer is bezig met de afronding van de uitgifte in
erfpacht van de nog onbebouwde percelen op het
bedrijventerrein Oosterseveld. Dit betekent dat
Staatsbosbeheer op korte termijn de kavels zal opleveren
aan diverse partijen. De percelen worden leeg en ontruimd
ter beschikking gesteld aan de nieuwe erfpachters.
Mogelijk heeft u zonder huurovereenkomst roerende zaken
gestald op deze percelen. Staatsbosbeheer verzoekt u om
binnen 14 dagen na onderhavige publicatie deze zaken te
verwijderen en verwijderd te houden.
Roerende zaken die nog na 11 maart 2019 aanwezig zijn,
zonder dat Staatsbosbeheer daarvoor toestemming heeft
verleend, zullen worden afgevoerd of overgedragen aan de
gemeente Vlieland als gevonden voorwerp. Indien u de
zaak van de gemeente retour wenst te ontvangen zijn
hieraan kosten verbonden.
Indien u de kavels ontruimt, dan verzoeken wij u uiteraard
om de zaken niet te stallen op eigendommen van
Staatsbosbeheer of in de openbare ruimte. Ook dan worden
er passende maatregelen genomen.
Wenst u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen via
het e-mailadres
bedriiventerreinvlieland(5staatsbosbeheer.nI

bericht van Staatsbosbeheer:
zaagwerkzaamheden langs Willem de
Vlaminghweg
Staatsbosbeheer gaat de komende periode de dode en
gevaarlijke abelen/populieren langs de Willem de
Vlaminghweg omzagen.
Deze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken.

vaccinatie tegen meningokokkenziekte
In 2019 krijgen tieners tussen de 14 en 18 jaar een
uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken
ACWY. Het gaat om tieners die geboren zijn in 2001 tot en
met 2005. In 2018 kreeg een deel van de 14-jarige tieners
al een uitnodiging.
Groepsbescherming
De staatssecretaris besloot om deze groep jongeren te
vaccineren om hen, en daarmee indirect de gehele
bevolking, te beschermen. Eén prik is voldoende om
iemand ten minste vijf jaar te beschermen tegen
meningokokkenziekte. Er is gekozen voor jongeren omdat
het aantal ziektegevailen binnen deze groep sterk
toeneemt, overdracht (door hoesten, niezen of zoenen)
binnen deze groep gemakkelijk plaatsvindt en er een hoog
overlijdensrisico bestaat.
Men ingokok type W
Een infectie met meningokokken type W kan zeer snel en
ernstig verlopen en hersenvliesontsteking of
bloedvergiftiging veroorzaken. Doordat de eerste
ziekteverschijnselen meestal bestaan uit verkoudheid,
hangerigheid en een grieperig gevoel, wordt de infectie niet
altijd op tijd herkend. Een infectie kan leiden tot blijvende
schade of zelfs overlijden. In 2018 werden in Nederland in
totaal 103 mensen ziek en overleden 22 mensen.
Uitnodiging
De uitnodigingskaarten worden verstuurd door het RIVM,
ongeveer twee weken van te voren. Daarop staat een
datum, tijdstip en locatie wanneer en waar de prik gehaald
kan worden. Meer informatie of vragen over de prik?
Kijk op www.ggdfryslan.nl of
www.deelditnietmetjevrienden nl voor meer informatie.

jaarvergadering IJsclub
Woensdag 27 februari 2019 wordt de jaarvergadering van
de IJsclub gehouden in Gestrand”, aanvang 20:00 uur

Informatie over project ‘Boswijk’
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 “Boswijk’. 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!

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.nl Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk(vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

