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agenda raadsvergadering
maandag 25 maart 2019
Aanvang 19.30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 februari
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
Bespreken
8. Evaluatie toeristisch beleid
Besluiten
9. Beeldkwaliteitsplan locatie De Zeester
10. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
wwwvlielandnl. 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).
.

.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden
.
Voor het herbestraten van het (eigen) terrein tot de
duinovergang, het verplaatsen van zand en voor
het verwijderen van stuifduinen ten behoeve van
een wal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland
(verzonden 19 maart 2019)

bezwaar
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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening

.

Voor het verplaatsen van een palenfundering, de
aanleg van een bevoorradingspad met
stelconplaten op het perceel Fortweg 20 en een
gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te
Vlieland (verzonden 19 maart2019).

beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet de mogelijkheid hebben gehad een
zienswijze in te dienen, kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunningen binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van
de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Groningen. Daarnaast kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd van de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 1702, 8901 CA Groningen.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 26 maart 201 9 houdt wethouder R. Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

gemeentehuis gesloten 27 maart 2019
In verband met een studiedag is het gemeentehuis op
woensdag 27 maart 2019 gesloten.

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!

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 30
maart 2019 in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat
1 52 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uurtot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451 307.

collecte
Stichting ZOA heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 25 tot en met zaterdag 30 maart 2019
(ZOA staat voor Zuidoost-Azië; het land waar voor het
eerst werd begonnen door deze stichting met hulp aan
slachtoffers van natuurrampen en oorlogsconflicten).
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Inleiding
Alleen de bootreis er naar toe is al een belevenis.
De gemeente Vlieland is een kleine en bijzondere
gemeente. Het toerisme is de grootste bron van bestaan.
Het eiland telt slechts ca 1 1 00 inwoners maar wordt elk jaar
bezocht door zon 200.000 toeristen. Duurzaamheid is een
belangrijke ambitie van het bestuur en het streven is om in
2020 C02-vrij te willen zijn.
De gemeente Vlieland heeft ongeveer 30 medewerkers,
waarvan er 20 in de binnendienst werken. De medewerkers
zijn allemaal generalist binnen hun eigen vakgebied.
Dienstverlening aan “de burger” staat bij ons voorop.
In verband met het vertrek van de huidige medewerker
zoeken wij op korte termijn een:
Beleidsmedewerker onderwijslwelzijnlsport
32 uur per week
Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet.
Functietypering:
ontwikkelt beleid op een breed beleidsterrein met
maatschappelijke impact;
.
zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van
beleid dat tactisch van aard is en een korte doorlooptijd
heeft;
.
betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen
waarbij sprake is van mogelijke tegenstrijdige belangen;
.
heeft inzicht in maatschappelijke processen,
vraagstukken en beleidseffecten.
.

Werkzaamheden:
.
Is belast met beleidsvoorbereiding, advisering en
uitvoering van het beleid op de terreinen van onderwijs,
welzijn en sport;
.
Vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in lokaal
beleid;
.
Behandelt aanvragen op de deelterreinen van de
afdeling en toetst (subsidie)aanvragen op juridische en
financiële consequenties;
.
Draagt oplossingen aan bij problemen die ontstaan bij
het realiseren van het gemeentelijk beleid op de
onderscheiden beleidsdelen;
.
Neemt deel aan overleg met belanghebbenden (om.
subsidie-aanvragers) en andere overheden;
vertegenwoordigt hierin standpunten van het
gemeentebestuur;
.
Legt verslag van overleggen, fungeert in voorkomende
gevallen als ambtelijk secretaris van werk- of
stuurg roepen;
.
Biedt ondersteuning aan portefeuillehouders in
bestuurlijke overleggen.
-

•
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je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
je kunt zelfstandig werken en bent klantgericht,
samenwerkend en resultaatgericht.

Het kan zijn dat voor een benoeming eerst nog een
(ontwikkel) assessment wordt ingepland.
Wij bieden:
Een uitdagende en zelfstandige functie. Je werkt samen
met professionals in een zeer interessant werkgebied en
krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen. Het salaris is
afhankelijk van opleiding en ervaring en kan variëren van
€ 2.591,-- tot€ 4.225,-- bruto per maand bedragen bij een
36-urige werkweek (schaal 9/10 CAR/UWO).
Belangstelling:
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je contact
opnemen met de gemeentesecretaris, de heer Robert
Lanting, tel.0562-452720. Voor vragen over de procedure
kun je contact opnemen met de P&O adviseur, de heer
Pieter Brameijer, tel. 06-25689954.

energieloket voor een persoonlijk
gesprek op Vlieland
Liever een persoonlijk gesprek over het verduurzamen van
je woning of bedrijf? Dinsdag 2 april 2019 tussen 1 3.00 en
1 5.00 uur is het Energieloket open en kun je Antoine
Maartens spreken. Ook op andere tijden kun je Antoine
bellen (06-26160892) of mailen met vragen of voor advies:
antoine.maartensurgenda nI.

prijsuitreiking ‘Vlielander Amateurs’
zaterdag 23 maart 2019
De Cultuur Historische Vereniging ‘Eylandt Flielandt’ (CHV)
heeft, in nauwe samenwerking met Museum Tromp’s Huys,
een expositie van kunstwerken van amateurkunstenaars
van Vlieland georganiseerd van 8 december 2018 tot en
met 22 maart 2019. Zaterdag 23 maart 2019 vindt in het
museum om 14.30 uur de prijsuitreiking plaats aan de
(amateur)kunstenaar die voor zijn/haar werk de meeste
stemmen mocht ontvangen: de winnaar ontvangt de Betzy
Akersloot-Berg prijs.

jubileumuitvoering toneelvereniging
Carrousel zaterdag 30 maart 2019
Zaterdag 30 maart 2019 om 20.00 uur heeft toneelvereniging de Carrousel haar 60- jarige jubileumuitvoering
In de Bolder. De zaal gaat open om 1 9.30 uur en de entree
is gratis.

Frisian Flag 2019
Van zondag 31 maart tot en met vrijdag 12 april 2019 vindt
op Vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvlieg
oefening ‘Frisian Flag 2019’ plaats. Jachtvliegers uit
verschillende landen beoefenen gedurende twee weken
complexe missies in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken
ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie.

Wij vragen:
.
je beschikt over een relevante HBO opleiding;
.
je hebt kennis van de lokale omstandigheden
(Vlieland/Waddengebied);
• relevante werkervaring bij de overheid is een pré;
• je hebt een flexibele instelling en bent gericht op
collegiale samenwerking;
Het gemeentehuis is elke 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. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijri geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

