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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen, handelingen in strijd met regels ruimtelijke
ordening en oprichting van een inrichting (Milieu)
• Voor de bouw van een ketelhuis ten noorden van de
wijk Duinwijck te Vlieland (ingekomen 29 maart
20 19)
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 103 te Vlieland (ingekomen 2 april 2019)
• Voor de verbouw van de panden Dorpsstraat 91 en
93 te Vlieland (ingekomen 2 april 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 117 te Vlieland (verzonden 3 april 2019)
• Voor het aanbrengen van één markies op het
perceel Dorpsstraat 182 te Vlieland (verzonden 4
april 2019).
voor bouwen beslissing op bezwaar
• Voor de plaatsing van een reclamebord op de
strandovergang Fortweg te Vlieland (verzonden 3
april 2019).
voor bouwen
• Voor de oprichting van een bedrijvenloods op het
kadastrale perceel B1124 (Korenmansweg 16. 18,
20, 22 en 24) te Vlieland (verzonden 3 april 2019).

—

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende evenementenvergunning hebben verleend:
•
Bruintje Beer, muziekvergunning openbare weg in
het kader van de Vuurtorenloop, 13april van 17.00
uur tot 20.00 uur, verleend 4april2019
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit (bij
evenementenvergunning datum verlening) 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.

6 april 2019

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 9 april houdt wethouder Eisje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

textielinzameling maandag 8 april
Op maandag 8 april komt Estafette het textiel en
schoeisel huis-aan-huis ophalen. Onder textiel en
schoeisel wordt verstaan: kleding, schoenen,
handdoeken, theedoeken, gordijnen, lakens, dekens,
dekbedden, kussenhoezen, lappen, zachte knuffels,
Ieren tassen en riemen.

bruin- en witgoed dinsdag 9 april
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste één werkdag
voor de ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of
via de website van de gemeente Vlieland.

openbare verlichting: storing melden
De gemeente probeert
de leefomgeving voor
haar inwoners zo veilig
mogelijk te maken en
te houden.
Goed werkende
straatverlichting speelt
daarbij een belangrijke
rol. Vanaf 1 april heeft
de gemeente een
nieuwe partner voor
onderhoud, storingen
of schades aan de
openbare verlichting en
werkt met een nieuw
beheersysteem.
Ziet u dat een
lantaarnpaal niet
brandt of beschadigd
is? Dan horen wij dat
graag zodat we voor
herstel kunnen zorgen.
Via het formulier op
deze webpagina meldt
u snel en eenvoudig
een storing aan de openbare verlichting:
https://storing.moononline.nl/ovef
Opgelet: In het kader van Dark Sky Waddengebied loopt
er momenteel een proefproject waarbij een aantal
lichtmasten van de openbare verlichting tijdelijk tot 1
december is uitgeschakeld. Deze Iantaarnpalen zullen
nog voorzien worden van een sticker die dit duidelijk
maakt.

te huur aangeboden
Namens Woon Friesland maken wij bekend dat de volgende
woningen voor verhuur worden aangeboden

Bremweg 5
Netto huurprijs: € 566,14

-jJ

type woning: twee onder één kap, eengezinswoning
energie-index: 1,91
begane grond: woonkamer met open keuken, toilet en berging, tuin op het zuiden
eerste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer

De Drift 9
Netto huurprijs: € 566,14
type woning: hoekwoning, eengezinswoning
energie-index: 1,67
begane grond: woonkamer met open keuken, toilet, berging, tuin op het zuiden
eerste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer

Berkenlaan 13
Netto huurprijs: € 480,09

type woning: twee onder één kap, geschikt voor een 1-of 2persoonshuishouden
energie-index: 1,53
begane grond: woonkamer met open keuken, badkamer/toilet, berging, tuin op het
zuiden
eerste verdieping: 1 slaapkamer

Een ieder die belangstelling heeft voor één van deze woningen en staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland
als woningzoekende, kan zich voor deze woningen inschrijven door middel van een formulier dat verkrijgbaar is
aan de balie van het gemeentehuis of via www.vlieland.nl.
Bij het toewijzen van de eengezinswoningen zal voorrang worden gegeven aan een gezin met inwonende
kinderen, conform de voorwaarden gesteld in het collegebesluit van 6 februari 2018.
Let op!
Samen met het inschrijiformulier moet u een inkomensverklaring 2017 overleggen. U kunt deze downloaden van
de website van de Belastingdienst of kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoners hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin niet meegerekend.

Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk maandag 15 april 2019 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden ingediend, niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de
gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in behandeling genomen.

woningtoewijzing
Namens Woon Friesland is in week 11 de sociale
huurwoning Nieuwestraat 18 voor verhuur aangeboden.
Het betreft een eengezinswoning, waarvoor geldt dat
een gezin met kinderen onder bepaalde voorwaarden
voorrang krijgt. Een van die voorwaarden is dat het
verschil in punten tussen degene met de meeste
punten en het gezin met kinderen, niet meer dan 10
punten mag zijn.
Er is door twee gezinnen met kind(eren) op de woning
gereageerd maar beide voldoen niet aan de
voorwaarde van een verschil van 10 of minder punten
met degene bovenaan de lijst.
Daarom is als kandidaat huurder voorgedragen bij
WoonFriesland de belangstellende met het hoogste
aantal punten. Dat is inschrijfnummer 9601.05, aantal
punten 279, ingeschreven sinds 1996. Het betreft een
voormalige eigen-woningbezitter, die zijn woning heeft
verkocht aan kopers die economisch gebonden zijn
aan Vlieland. (Dit is een voorwaarde om op Vlieland als
voormalig eigen-woningbezitter in aanmerking te
mogen komen voor een sociale huurwoning.)
Er waren voor deze woning 20 belangstellenden met
een economische binding aan Vlieland en 4 zonder
economische binding.

1f

t]rivinçj
ci.

.obteft op maat

In samenwerking met de gemeente Harlingen, zullen
er door Easy Driving op korte termijn twee
elektrische deelauto’s geplaatst worden aan het
Havenplein te Harlingen. Deze deelauto’s kunnen
voordelig gebruikt worden door eilandbewoners die
de oversteek naar het vaste land niet met de auto
willen maken, maar wel behoefte hebben aan
(duurzame) mobiliteit. De goedkoopste deelauto kan
al gebruikt worden voor 2,75 euro per uur.
Iedere belangstellende kan gemakkelijk de app van
Easy Driving downloaden waarmee hij of zij de
deelauto opent en gebruikt.
De auto’s hebben gereserveerde parkeerplekken met
een laadpaal. Deze auto’s zijn dag en nacht
beschikbaar voor abonnementhouders.
Reserveren, rijden en betalen gaat volledig
geautomatiseerd via de app.
Voordelen:
• geen hoge aanschaf- en afschrijvingskosten.
• geen terugkerende kosten voor onderhoud of een
autoverzekering.
• verschillende type auto’s te reserveren.
• betalen naar gebruik
• Co2 neutraal door gebruik van groene stroom
Duurzaam
Doordat meerdere personen/gezinnen samen
gebruik maken van een elektrische deelauto zal het
milieu minder belast worden, en bijkomend voordeel
is dat er meer leefruimte in de buurt onstaat.

sportcentrum

flidunen
zwemmen onder begeleiding
Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat meerdere
eilanders graag zouden zwemmen, maar door
fysieke en/of geestelijke beperkingen dat niet meer
alleen kunnen of durven. Dit is natuurlijk erg jammer.
Want bewegen is belangrijk voor lichaam en geest.
Zwemmen is een van de weinige sporten die je
eigenlijk altijd mag blijven doen, ook als je
lichamelijke klachten en/of een andere handicap
hebt. Nadelen zijn er dus eigenlijk niet, voordelen
des te meer:
• gewichtloosheid in het water
• afname pijnklachten
•
gevoel van vrijheid in het water
• sociale contacten
•
leeftijd niet belangrijk
• je hoeft niet te kunnen zwemmen
•
plezier hebben door bewegen
Om dit voor iedereen mogelijk te maken is er met
wethouder mevrouw De Ruijter gesproken. Ook zij
ziet het belang van zwemmen onder begeleiding in.
In november 2018 is een pilot gestart met vijf
mensen. Dit bleek een groot succes. Omdat we
iedereen een kans willen geven, is er nu deze
oproep.
Op dit moment is er een groep van vijf mensen op
dinsdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur aan het
zwemmen in sportcomplex Flidunen. Er is altijd
minimaal 1 op 1 begeleiding. Na het zwemmen is er
de mogelijkheid voor een bakje koffie. Er wordt veel
gebruik gemaakt van hulpmiddelen en spelmateriaal
in het water om het voor iedereen prettig te maken.
Dit is afhankelijk van wat de deelnemers kunnen en
willen. De kosten zijn €4,50 per keer middels een 10badenkaart.
Wilt u eens komen kijken, een keertje meezwemmen
of meer informatie? Wilt u als vrijwilliger helpen?
Mail, bel of stuur een appje naar Tiny van der Hoek:
E-mail: tinyvanderhoek@gmail.com
Tel: 06-86644233 of 06-500 54902
Namens het zwemcomité:
Ina de Zeeuw
Evelyne Pars
Tiny van der Hoek

vacature
In verband met het vertrek van de huidige griffier zoeken wij op korte termijn een:

GRIFFIER voor 24 uur per week
Functie typering:
Gelet op de schaalgrootte van de gemeente Vlieland is de griffier een praktisch ingestelde denker en doener met een
hands-on mentaliteit, die werkzaamheden van verschillend niveau kan uitvoeren. De griffier ondersteunt de raad bij het
uitvoeren van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Het betreft hier zowel secretariële,
procesmatige als inhoudelijke ondersteuning.
Werkzaamheden:
• adviseert en ondersteunt de raad bij zijn kaderstellende en controlerende taak en faciliteert raadsleden in hun rol van
volksvertegenwoordiger
• draagt zorg voor het monitoren van de lange termijnagenda van de raad
• vervult de functie van secretaris van de raad en draagt aldus zorg voor een adequate voorbereiding en een goed verloop
van de raadsvergaderingen, is verantwoordelijk voor de agendavorming, de logistiek van de vergaderstukken en de
verslaglegging
• bewaakt de voortgang/uitvoering van door de raad genomen besluiten
• heeft een spilfunctie tussen raad, college, ambtelijke organisatie en werkt nauw samen met de algemeen
directeur/gemeentesecretaris
• verleent inhoudelijke ondersteuning bij het formuleren van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en schriftelijke
vragen en zorgt voor de afdoening daarvan
• is vraagbaak voor de raadsleden
• ondersteunt de burgemeester in de rol van voorzitter van de raad en het presidium
• pro-actieve advisering van de raad en vraagbaak voor raadsleden
• verzorgt externe oriëntatie voor raadsleden, zoals bijvoorbeeld excursies en cursussen
• neemt deel aan het waddenoverleg voor griffiers
• is secretaris van de rekenkamercommissie
Competenties:
Belangrijke competenties voor deze functie zijn:
• pro-actief
• organiserend vermogen
• flexibel
• klantgericht
• samenwerken
• zelfstandig kunnen werken
• sociaal vaardig
Sleutelwoorden voor deze functie zijn: betrouwbaar, integer en loyaal.

Functie-eisen:
• minimaal een HBO denk- en werkniveau
• bij voorkeur een bestuurlijk/juridische achtergrond
• aantoonbare kennis van en werkervaring in het openbaar bestuur
• politiek-bestuurlijke affiniteit
Wij bieden:
Een uitdagende en zelfstandige functie.. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en kan variëren van
€2.795,-- tot €4.859,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10/11 CAR/UWO).
Daarnaast hebben wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstelling:
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de werkgeverscommissie, de
heer Dick Visser, tel. 06-53439439. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de P&O adviseur, de heer
Pieter Brameijer, tel. 06-25689954.
Stuur je sollicitatiebrief en CV véér 15april 2019 per mail naar pieter.brameijerleeuwarden.nl
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 24april 2019.

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: 06-46351 579 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: 06-1 524971 7/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

