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Agenda raadsvergadering
maandag 29 april 2019
Aanvang 19:30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 maart
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. Aanschaf grafdelfmachine
9. Exploitatie locatie ‘De Zeester’
10.Aanvullende subsidie stichting Flidunen 2019
1 1 2e wijziging begroting 2019
12.Ontslag griffier
1 3. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op 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.00sterhaven@vlieland nl).

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van zonwering op het perceel
Dorpsstraat 89 te Vlieland (ingekomen 12 april 2019).
voor bouwen
.
Voor het plaatsen van panoramakijkers op het
Vuurboetsduin en bij Dodemansbol te Vlieland
(ingekomen 17 april 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 23 april houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

20 april 2019

rookverbod
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op
grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland (APV 201 1) een rookverbod
ingesteld vanafzaterdag 20 april 2019. Dit in verband
met de droogte van de afgelopen periode en de te
verwachten droogte voor de komende tijd. Het verbod
geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.
Het rookverbod geldt in of binnen een afstand van 30
meter van de bossen, op heide of veengronden en in
de duingebieden. Naast dit rookverbod geldt er ook een
verbod tot het stoken van vuren in bovengenoemde
natuurgebieden.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen/ontheffingen hebben verleend:
Evenement
.
Surffilmfestival, Vlieland Outdoor Center, locatie
strand Vlieland Outdoor Center, datum 31 juli 2019,
vergunning verleend 11 april 2019
.
De Marko’s Drumband, lopend optreden drumband, in
en rond hetdorp, 14 september2019, vergunning
verleend 10 april 2019
.
Braderieën 2019, De Geitebreiers, braderie in de
Dorpsstraat op 1 mei, 17 en 31 juli, en 14 augustus
2019, vergunning verleend 5 april 2019
Strandexploitatievergunning
.
Harry’s Beach Essentials, venten van dranken en
etenswaren op het strand, verleend 9 april 2019
.
Harry’s Beach Essentials, verhuur van strandbedden
en parasols op het strand, verleend 9 april 2019
.
Maria’s IJs, venten van dranken en etenswaren op
het strand, verleend 9 april 2019
Overig
.
Ontheffing schenktijden TCV’91 tennisbaan tijdens
toernooien van 20 t/m 26 juli en van 2 t/m 9 augustus
2019, verleend 10 april 2019
.
Ontheffing vertrekken zwak alcoholische dranken,
Vlieland Outdoor Center, Surflilmfestival 31 juli 2019,
verleend 11 april 2019
,

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 wethbuders 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.

melding klein evenement
De burgemeester van Vlieland maakt bekend dat de
volgende meldingen zijn binnengekomen voor het
organiseren van een klein evenement zoals genoemd in
artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening
Vlieland 201 1
.
Open dag Kaasbunker, zondag 9 juni 201 9 van 1 0.00
uur tot 1 6.00 uur, locatie Kaasbunker, melding
ontvangen 6 april 2019.
.
Westernfeest, Manege de Seeruyter, 22 juni 2019,
18.00 tot 00.00 uur, versterkt geluid tot 22.00 uur,
melding ontvangen 18 maart2019.
.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort van maandag 22 april
tot dinsdag 30 april afwezig. Op woensdag 24 april is er
geen inloopspreekuur in de Uiterton. Voor spoedvragen
over Wmo, Jeugdwet en Participatie kunt u contact
opnemen met de Toegang van het Gebiedsteam in
Harlingen telefonisch bereikbaar ma tlm do 8:30- 1 6.30 vr
8:30- 12:30 op telefoonnummer 14 0517.

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 één- en
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.

tweede paasdag gesloten
Op maandag 22 april (tweede paasdag) zijn het
gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.
De bedrijfscontainers worden dinsdag 23 april geleegd.

Koningsdag geen inzameling ijzer/papier
Op koningsdag (zaterdag 27 april) wordt er geen papier en
geen oud ijzer opgehaald!

energieloket woensdag 24 april
Antoine Maartens, werkzaam voor de stichting Urgenda, is
woensdag 24 april aanwezig in het gemeentehuis van 9.30
tot 10.30 uur om vragen te beantwoorden over
d u u rzaamh eid.
Heeft u een vraag ofwilt u advies over bijvoorbeeld energie
besparen, uw huis verduurzamen, zonnepanelen, isoleren
of andere zaken op energiegebied, maak dan gebruik van
zijn kennis.
Komt woensdag 24 april u niet gelegen, dan kunt u Antoine
ook altijd bellen (06-26160892) of mailen
(antoine.maartens@urgenda.nl).

hout te koop
De gemeente Vlieland heeft een partij dennenhout en
loofhout liggen. Het hout is voor de liefhebber te koop.
De stammen moeten nog wel gekort en gekloofd worden.
Dit kan niet op de werf.
De prijs is € 25 per m3. Het hout is te bezichtigen en af te
halen op de gemeentewerf.
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met de heer Elzo
Brink, tel. 06-51 349316.
Op is op!

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: vwiw.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.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

