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besluitenhijst raadsvergadering
maandag 25 februari 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 februari 2019, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
Besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2018:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 28 januari 2018 ongewijzigd vast te stellen.
Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
Herziene begroting 2019 Dienst SoZaWe NW
Fryslân:
Besluit:
• kennis te nemen van de concept herziene
begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;
• geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de
concept herziene begroting 2019 Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
Aankoop helihaven:
Besluit:
• de helihaven te Vlieland aan te kopen van RVB
voor een bedrag van € 230.000;
• voor de aankoop, inclusief verwervingskosten,
een krediet beschikbaar te stellen van
€ 240.000;
• de helihaven te verhuren aan UMCG-AZ.
Begrotingswijziging 2019, nr. 1:
Besluit: de eerste wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2019 vast
te stellen.
De voorzitter, C. Schokker Stram pel
De griffier, T. Oosterhaven
-

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen hebben verleend:
Evenementenverqunning
•
Stichting lnto The Great Wide Open, festival Here
Comes The Summer, 3 tlm 5 mei locatie op en
rond Kampeerterrein Stortemelk, verleend 25
februari 2019;
Strandexploitatievergunning strand- en watersporten
•
VOF Salt, verleend 31januari 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
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

Dark Sky Waddengebied
De gemeente Vlieland sprak in 2017 af om
de hemel boven het Waddengebied zo
donker mogelijk te houden. Dat deed de
gemeente niet alleen. Uiteindelijk tekenden
maar liefst 45 partijen de intentieverklaring
Dark SkyWaddengebied.
.4.
Dark Sky is een,
wereldwijde
actie om
de hemel
zo donker
mogelijk
te
houden. Waarom willen we dat in het Waddengebied?
Om te kunnen blijven genieten van een prachtige
sterrenhemel. Om planten en dieren betere kansen te
bieden. Om energie te besparen. En om de
kernwaarden van het Waddengebied te bewaren: rust,
ruimte en duisternis. Het Waddengebied is een van de
donkerste plekken* in Nederland, op pakweg 100 km
van de Randstad. Dat willen we graag zo houden.
In de Randstad zie je de Melkweg niet meer. De sterren
worden daar weggedrukt door straatverlichting,
gevelverlichting, kassen en industrie. Op Vlieland zijn
we gewend wél de Melkweg te zien. En wie wil dat nu
niet?

Oproep
De gemeente wil daarom de komende tijd
inventariseren welke verlichting gedimd, gedoofd of
tijdelijk uitgeschakeld kan worden. Daarbij willen we uw
hulp inschakelen. Denkt u dat de verlichting wel een
beetje minder kan? Stoort u zich ergens aan
verlichting? Kunnen er straatlantaarns uit? Denk met
ons mee en doe een melding op onze website. Scan de
QR-code of ga naar
https:Iltinyurl.comly37v8s4
of kom even langs op het
gemeentehuis.
U kunt reageren tot 15 maart
2019.
U kunt zelf ook actief
meedoen om Vlieland
donker te houden. Zorg dat
buitenverlichting rond huis
en bedrijf alleen aan is wanneer u die nodig heeft. Een
bewegingsmelder kan daarbij goed helpen.
*

Hoe donker is het
Waddengebied?
Scan de QR-code hiernaast of
ga naar
http://www.platformlichthinder.nl/

verkiezingen 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).
Afgelopen week zijn de stempassen bezorgd. Afhankelijk
van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas
ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide
verkiezingen kiesgerechtigd bent, ontvangt u twee
stempassen, één voor de provinciale statenverkiezing en
één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide
verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide
stempassen meebrengen naar het stemlokaal. Gaat u
stemmen, neem dan naast uw stempas(sen), ook een
geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezingen geldt
dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
Het stembureau voor deze verkiezingen is gevestigd in de
raadzaal van het gemeentehuis.

stemmen bij volmacht 1 iemand anders
gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt
u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon
mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van
de stem pas kunt u de naam invullen van degene
(gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde
kan iedereen zijn die in de gemeente Vlieland woont en ook
een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer
voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide
stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u
gaat stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan
stemmen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer
dan twee machtigingen aannemen en moet de
volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het
afgeven van een machtiging kan tot en met de dag van de
stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet
naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een kopie van
een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten
zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Vlieland woont, maar wel een stempas heeft ontvangen
voor de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of
hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig,
dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken
of kunt u downloaden van onze website. De schriftelijke
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de
gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna
het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een
kiezerspas voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen
in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Friesland.
Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u
gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het
waterschap Friesland (Wetterskip Fryslân). Het mondeling
aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart
2019 tot 16.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een
kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u
afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken of
downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag
moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn
ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag,
waarna u een kiezerspas ontvangt.

Informatie
Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle
informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Het bezoekadres is: Dorpsstraat 127, 8899 AE te Vlieland.
De afdeling burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0562-452700. Het e
mailadres van de afdeling burgerzaken is
burgerzaken@vlieland.nl. Informatie over de verkiezingen
kunt u ook vinden op de website van de gemeente:
www.vlieland.nl.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 5 maart houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
De stichting Jantje Beton heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 4 tot en met zaterdag 9 maart
2019.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 5 maart 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 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 4maart 16.00 uur) of via de hoofdpagina
van onze website www.vlieland.nl in het blok Voor u
geselecteerd’.

stemmen met een kiezerspas 1 u wilt gaan
stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u
een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de
stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas
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: 06-1 5249717/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij: uhk(vIieIand.nI; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

