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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 29 april 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 29 april 2019, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2019:
Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering
van 25 maart 2019 met inbegrip van de
voorgestelde wijzigingen vast te stellen.
Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
Aanschaf grafdelfmachine:
Besluit: In te stemmen met de aanschaf van een
grafdelfmachine Boki 2551 RC met toebehoren en
de beschikbaarstelling van een krediet van
€ 84.000,00.
Exploitatie locatie De Zeester:
Besluit: 1 In te stemmen met het bouwrijp maken
van het perceel van de locatie ‘Zeester de aanleg
van riolering en bestratingen alsmede enkele
diverse werkzaamheden rond de nieuwe woningen.
2. Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen
voor de uit te voeren werkzaamheden. 3. In te
stemmen met de verkoop van percelen aan
WoonFriesland en particulieren.
Aanvullende subsidie stichting Flidunen 2019
Besluit: aan stichting Flidunen een extra subsidie
voor 2019 ter beschikking te stellen van € 70.000,en dit financieel te dekken vanuit de
bestemmingsreserve toerisme.
2ewijziging begroting 2019
Besluit: De tweede wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2019 vast
te stellen.
Ontslag griffier
Besluit: aan de griffier, de heer Oosterhaven, op
eigen verzoek eervol ontslag te verlenen met
ingang van 1 mei 2019.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, T. Oosterhaven
.

.
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grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 7 mei 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 0562452700 (tot uiterlijk maandag 4 maart 1 6.00 uur) of via
de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok ‘Voor u geselecteerd’.

geen inloopspreekuur
Dinsdag 7 mei is er geen inloopspreekuur van het
college.

programma herdenking 4 mei 2019
19.00 uur:

19.15 uur:
19.45 uur:

Kerk geopend.
In verband met veiligheid worden tijdens
de herdenkingsbijeenkomst maximaal 250
personen toegelaten in de kerk.
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst,
geleid door ds. Frans Weeda
Einde van de bijeenkomst. Iedereen
begeeft zich naar de begraafplaats,
voorafgegaan door een detachement,
gevormd door defensie en politie en
daarna de genodigden.

N.B. Aan degenen die de bijeenkomst in de kerk niet
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraafplaats,
wordt verzocht op het Kerkplein te wachten en
achteraan te sluiten bij de stoet uit de kerk.
19.59 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:

Het Taptoesignaal wordt geblazen.
Twee minuten stilte.
De fanfare speelt het Wilhelmus.
De kransen worden bij het monument
gelegd namens de burgerij, defensie en
veteranen en de schoolkinderen zetten
bloemen op de oorlogsgraven. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid bloemen of
kransen neerte leggen.
20.10 uur: Vertrek van het detachement en
genodigden naar het Kerkplein waar de stoet uiteen
gaat.

vlag protocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de
vlaggen halfstok als blijk van
eerbied en respect voor de
doden. De periode waarin de
vlag haifstok hangt duurt van
18.00uurtotzonsondergang
4efl 5 mc
(21 :1 1 uur). De vlag die gebruikt
wordt is de Nederlandse
driekleur zonder wimpel. Op 4
mei blijft de vlag haifstok hangen
na de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen.
Het gemeentebestuur verzoekt de plaatselijke
middenstand en met name de horeca-instellingen om
de activiteiten op de avond van 4 mei aan te passen
aan het karakter van deze dag.

collecte
De MaagLeverDarmstichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 6 tot
en met zaterdag 1 1 mei 2019

verkiezing van de Nederlandse
leden van het Europees
Parlement op 23 mei in De Jutter
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement.
V66r vrijdag 10 mei worden de stempassen
bezorgd. In de gemeente Vlieland is het
stembureau gevestigd in De Jutter, Lutinelaan 3
te Vlieland. Gaat u stemmen, neem dan naast
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs
mee. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u
niet stemmen. U brengt uw stem uit op een
stembiljet.
Stemmen met stempas en identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas
ontvangen. De stempas toont aan dat u
gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Vergeet daarom niet uw stempas mee te nemen.
Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u,
uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 16.00 uur
een vervangende stempas aanvragen bij de
afdeling burgerzaken. Heeft u uw “oude”
stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee
niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe
stempas. Neem bij het stemmen naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de
voorzitter van het stembureau. Voor deze
verkiezing geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Waar kunt u stemmen
De Jutter, Lutinelaan 3, 8899 BD te Vlieland.
Het stemlokaal is geopend van ‘s ochtends
07.30 uur tot ‘s avonds 21 .00 uur en is
toegankelijk voor mindervaliden.
Stemmen bij volmacht 1 iemand anders gaat
voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te
stemmen, dan kunt u iemand anders een
volmacht verlenen. Deze persoon mag namens
u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw
stempas 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. De gemachtigde mag niet meer
dan twee machtigingen aannemen en moet de
volmachtstem tegelijk met de eigen stem
uitbrengen. Het afgeven van de 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 verkiezing geldt
dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.

Stemmen met een kiezerspas 1 u wilt gaan
stemmen in een andere gemeente
Als u op de dag van de stemming in een andere
gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft
u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u
door met de stempas naar het gemeentehuis te
gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u
een kiezerspas ontvangt. Met deze kiezerspas
kunt u gaan stemmen in elk willekeurig
stemlokaal in Nederland.
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
maandag 20 mei 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 0562452700. Het e-mailadres van de afdeling
burgerzaken is burgerzakenvlieland.nl.
Informatie over de verkiezingen kunt u ook
vinden op de website van de gemeente:
www.vlieland.nl.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand Korenmansweg 2 te
Vlieland (ingekomen 1 mei 2019).
voor reclame plaatsen
.
Voor het plaatsen van reclame op het pand
Korenmansweg 16 te Vlieland (ingekomen 1 mei
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlielandnl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 1 1 OB
te Vlieland (verzonden 1 mei 2019)
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel Betzy Akerslootglop
3 te Vlieland (verzonden 1 mei 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.

staand want vissen Noordzeekust

spreekuur dierenarts

Ook voor 201 9 is het voor inwoners van Vlieland weer
mogelijk om met staand wantte vissen aan de
Noordzeekust, omdat het gaat om historisch of van oudsher
bestaand gebruik. De voorwaarden om te kunnen vissen
met staand want zijn:

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 1 1 mei in
de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152 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.

1

.

2.
3.
4.

5.

dat het een vistuig betreft
a. met een maaswijdte van tenminste 1 1 0 millimeter,
gestrekt gemeten
b. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat
c. dat bestaat uit enkeldradig garen
d. met een lengte van ten hoogste 50 meter, gemeten
langs de bovenpees van het net
e. met een hoogte van ten hoogste 1 1 0 centimeter,
gestrekt gemeten
dat het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij de
bovenpees ten hoogste 65 centimeter boven de bodem
aan de verankering wordt bevestigd
dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en
laagwaterlijn
dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal wordt
geïnspecteerd en degene die vist bij de gemeente waar
de visserij plaatsvindt in voorkomend geval opgave doet
van de aantallen gevangen bruinvissen en de plaats
waar deze zijn gevangen
dat de netten moeten worden gemerkt met het
registratienummer dat u van de gemeente krijgt

De regels die gelden op grond van de APV over het rijden
op het strand blijven onverkort van kracht.
Registreren kan via onze website www.vlieland.nl (typ in het
zoekscherm ‘Staand want vissen’). Voor informatie kunt u
zich op kantooruren melden bij mevrouw E.J. Veerdig
Robijn, tel. 0562-452707.
LETOP
Met ingang van 1 januari 2018 is door het Ministerie van
Economische Zaken besloten om de regeling aan te
scherpen voor de recreatieve sector en is besloten over te
gaan op het zogeheten ‘catch and reIease’.systeem met
betrekking tot het vangen van zeebaars:
alle zeebaars die gevangen wordt, moet weer worden
teruggezet.

energieloket donderdag 9 mei
Antoine Maartens, werkzaam voor de
stichting Urgenda, is donderdag 9 mei
aanwezig in het gemeentehuis van
15.00 tot 16.15 uur om vragen te
beantwoorden over duurzaamheid.
Heeft u een vraag of wilt u advies over
bijvoorbeeld energie besparen, uw huis
verduurzamen, zonnepanelen, isoleren
of andere zaken op energiegebied,
maak dan gebruik van zijn kennis.

r

Komt donderdag 9 mei u niet gelegen, dan
kunt u Antoine ook altijd bellen (06261 60892) of mailen
(antoine.maartensurqenda.nl).

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 Servicenu mmer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
.

