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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de uitbreiding van een bedrijvenloods op het
perceel Havenweg 65 te Vlieland (ingekomen 4 april
2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 149 en voor het plaatsen van een
houtopslag op het perceel Dorpsstraat 151 te Vlieland
(ingekomen 10 april 2019).
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 22A te
Vlieland (ingekomen 11 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
.
Voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel
Postweg 1 (Tuintjes) te Vlieland (verzonden 1 0 april
2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Dorpsstraat 158 te Vlieland (verzonden 10 april 2019).
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen 6 weken na de dag van
bekendmaking van de vergunningen. Uw
bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende
eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving
van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en
redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden).
Stuur het bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Donderdag 18 april 2019 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
1 1 00-1 2.00 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.

13 april 2019

tandartszorg
Tandarts Van Halteren heeft zijn praktijk op Vlieland
gesloten. Hij heeft aangeboden alle cliënten van
Vlieland op de groepspraktijk Oranjebuurt in Assen te
willen ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat dit
niet voor iedereen haalbaar is. Inwoners die in deze
overgangsperiode problemen hebben met het vinden
van een nieuwe tandarts, raden we aan te kijken op de
website: https://www.tandarts.nl. Wilt u zoeken op een
tandarts in Harlingen, Franeker of op Terschelling, dan
kunt u ook een van de volgende internetadressen
gebruiken: https://vvww.tandarts.nl/tandarts-harlingen of
https://www.tandarts.nl/tandarts-franeker of
https:/Awvw.tandarts.nl/tandarts-terschelling. Op deze
website staat aangegeven welke tandartsen patiënten
aannemen, welke niet en waarvan het niet bekend is. U
kunt bellen met de vraag of zij nog ruimte in hun
praktijk hebben.
Heeft u hulp nodig bij het vinden van een tandarts of
het reizen daar naar toe? Loopt u dan eens binnen op
het spreekuur van het Vlielands Kwartier, op woensdag
van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond. U
kunt ook bellen op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend naar telefoonnummer 06-15249717
of 0562-452700.

woningtoewijzing Berkenlaan
Voordat er over enige tijd begonnen wordt met de sloop
van De Uiterton, moet (tijdelijke) vervangende
woonruimte geregeld worden voor de huidige bewoners
van de aanleunwoningen. Het College van
burgemeester en wethouders heeft in 2018 daarom in
overleg met WoonFriesland besloten vrijkomende éénen tweepersoonswoningen actief met voorrang aan te
bieden aan de huurders van de aanleunwoningen. Dat
is ook gebeurd met de seniorenwoningen Berkenlaan 2
en 12. Deze woningen zijn inmiddels geaccepteerd
door twee huurders van aanleunwoningen van de
Uiterton. De beide seniorenwoningen worden daarom
niet op de gebruikelijke manier voor herverhuur aan
andere huurders aangeboden.

geen inloopspreekuur
Op dinsdag 1 6 april is er geen inloopspreekuur.

collecte
De Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 15 tot en
met zaterdag 20 april 2019.

tuinafval dinsdag 16 april
Op dinsdag 16 april wordttuinafval 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 1 5 april 1 6.00 uur) of via onze website
(www.vlieland nl)
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Het SPORTHOPPEN is van start!
Op donderdagavond van 18:00 tot 19:00 uur Suppen
(Stand Up Paddling) voor kinderen en van 19:00 tot 20:00
uur voor volwassenen.
Na iedere 4 weken weer een nieuwe sportieve activiteit.
4x deelname voor €1 8,Het Sporthoppen wordt mede mogelijk gemaakt door
Vlieland Outdoor Center.
Geïnteresseerd? Aanmelden kan nog en meer informatie
over het Sporthoppen volgt nog in de nieuwsbrief.

Lian er

werkzaamheden
elektriciteitsnet

Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het
elektriciteitsnet van Liander aan de Willem de
Vlaminghweg. Hierdoor zal een aantal aansluitingen op het
net tijdelijk worden afgesloten, omdat er kabels omgezet
moeten worden. Dat geldt voor iedereen die hierover een
brief van Liander heeft ontvangen. Heeft u geen brief van
Liander ontvangen, dan gaat u niet van de stroom af.
Hoe lang de elektriciteit wordt afgesloten is afhankelijk van
het weer en hoe de kabels onder de grond exact liggen.
Liander gaat er vanuit dat de stroom er gemiddeld 2 â 3 uur
af zal zijn. Het is helaas niet met zekerheid te zeggen welke
adressen wanneer tijdelijk worden afgesloten.
De zakelijke klanten die een eigen elektriciteitsvoedingskabel rechtstreeks uit het transformatorstation
hebben, worden door de werkvoorbereider van Liander
persoonlijk benaderd over wat dit voor hen betekent.
Deze werkzaamheden betreffen een tijdelijke oplossing. In
het najaar, na de vakantieperiode, zal Liander de definitieve
werkzaamheden uitvoeren. Helaas zal dan weer bij een
aantal aansluitingen de elektriciteit tijdelijk worden
afgesloten. De adressen die het betreft krijgen te zijner tijd
van Liander hierover weer bericht.
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excursie opknapbeurt
Vuurboetsduin

staatsbosbeheer
Op woensdag 17 april van
1 6.00 tot 1 8.00 organiseert Staatsbosbeheer in
samenwerking met landschapsontwerpers Le Far West een
wandeling over het Vuurboetsduin. Start: opgang trap
Vuurboetsplein.
Tijdens deze wandeling presenteren we het plan voor het
opknappen van de padenstructuur van het gebied. Het gaat
dan onder andere over het samenvoegen van de
verschillende paden bovenop het duin, het vernieuwen van
de trap en banken en het opruimen van hekken. Met het
voorliggende plan kunnen we bijna aan de slag, maar eerst
horen we graag wat Vlielanders ervan vinden. In 201 8 is er
ook een bijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te
lichten en van gedachten te wisselen met bewoners. Met de
inbreng van toen ligt er nu een verder uitgewerkt plan
waarover we opnieuw graag uw mening horen.
Staatsbosbeheer heeft als doel om dit najaar de starten met
de uitvoering waardoor we nog in 201 9 de gehele inrichting
kunnen afronden.
We hopen u te zien op woensdag 17 april!

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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