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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

vooraankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor brandveilig gebruik
.
Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 81 te Vlieland (ingekomen 7 mei 2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Dorpsstraat 1 25 te Vlieland (ingekomen 7 mei
2019).
.
Voor het wijzigen van de gevel van het pand
Dorpsstraat 1 20 te Vlieland (ingekomen 8 mei
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Voor bewoners van Duinwijck is er op woensdag 12
juni van 20.00 tot 21 .30 uur weer een informatieavond
in De Jutter over het warmtenet. Het zal deze keer
gaan over de kosten voor de bewoners en hoe we het
willen gaan besturen. Noteer deze avond vast in uw
agenda!
De agenda voor deze avond wordt per brief in de wijk
verspreid in het weekend voorafgaand aan de
bijeenkomst.

bewonersavond Duinwijck 12juni

ontwerp wijzigingsplan Willem de
Vlaminghweg vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan
“Oost-Vlieland Willem de Vlaminghweg”
NL.IMRO.0096.201487-ONO1 op 30 april 2019
ongewijzigd is vastgesteld Overeenkomstig artikel
3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het
ontwerpplan gedurende een termijn van zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende die periode zijn geen
zienswijzen binnengekomen
—

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
.
voor verbouw van het pand en het veranderen van
een uitrit op het perceel Dennen/aan 32 te Vlieland.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals
die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van dinsdag
7 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Gedurende deze periode kan er door een ieder
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

bruin- en witgoed dinsdag 14 mei

.

Met het wijzigingsplan wordt de realisatie van 25
rijwoningen mogelijk gemaakt, ter plaatse van de
voormalige basisschool De Zeester. Het plangebied
betreft de voormalige gronden van de basisschool, en
is gelegen tussen de Willem de Vlaminghweg en de
Nieuwestraat. De 25 rijwoningen worden verdeeld over
blokken van drie tot vijf rijwoningen en worden
gesitueerd met de voorzijde richting het bestaande
stratenpatroon.
u kunt het wijzigingsplan inzien tijdens openingstijden
van het gemeentehuis of op afspraak.
Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
voor ruimtelijke plannen is NL.IMRO.096.201 81487ONO1.

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.

Op dinsdag 14 mei zijn er bouwwerkzaamheden in de
Dorpsstraat ter hoogte van Westendt tussen 07.00 uur
en 1 1 .00 uur. Dat betekent dat dat gedeelte van de
Dorpsstraat tijdelijk is gesloten is voor het verkeer.

inloopspreekuur college van B&W

De stichting Longfonds heeft een collectevergunning
gekregen voor 1 3 tot en met 18 mei 2019.

Dinsdag 14 mei houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

afzetten gedeelte Dorpsstraat

collecte

Europese vlag
Tussen 9 en 23 mei wapperen bij De Jutter en het
gemeentehuis Europese vlaggen.
9 mei Dag van Europa
Op 9 mei wordt in de landen van de Europese Unie de
“Dag van Europa” gevierd. Op die dag, nu bijna 70 jaar
geleden, werd het zaadje geplant voor een
samenwerking tussen Europese landen.
In eerste instantie was die samenwerking vooral
bedoeld om de productie van steenkolen en staal in
Frankrijk en Duitsland onder gemeenschappelijk
beheer te plaatsen. Hiermee dacht men een nieuwe
oorlog tussen die twee landen te voorkomen. Beide
grondstoffen zijn immers noodzakelijk om
oorlogsmaterieel te maken. De Benelux-landen (België,
Nederland en Luxemburg), Italië, West-Duitsland en
Frankrijk waren de eerste deelnemers aan deze
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
Inmiddels heet deze samenwerking Europese Unie en
maken 28 landen hiervan deel uit.
Het EU-beleid richt zich op het vrij laten bewegen van
arbeid, goederen, diensten en kapitaal. Dat wordt
bereikt door wetgeving (op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken) en gemeenschappelijk beleid (op
het gebied van handel, landbouw, visserij en regionale
ontwikkeling).
Tot aan de Europese verkiezingen zal ook school De
Jutter aandacht besteden aan Europa.
23 mei Europese Verkiezingen
Op 23 mei vinden in De Jutter de verkiezingen plaats
voor het Europese Parlement. Het Parlement bestaat
uit 751 parlementsleden en wordt direct door de
burgers uit die 28 landen gekozen. Nederland heeft 26
zetels in het Europese Parlement. De verdeling is op
basis van inwoneraantal. Kandidatenlijsten worden per
land opgesteld. Burgers mogen alleen stemmen op
kandidaten uit hun eigen land.
De parlementsleden kunnen Europese wetten
aannemen, wijzigen of verwerpen. Ook moeten zij de
benoeming van de Europese Commissie goedkeuren.
De parlementsleden zijn georganiseerd in acht
verschillende fracties. Binnen deze fracties werken
parlementsleden uit het ene land samen met
parlementsleden van gelijke politieke kleur uit het
andere land. Door samen te werken vergroten de
parlementsleden hun invloed.

donderdag 23 mei in De Jutter

verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement. De stempassen zijn inmiddels bij iedereen 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.

Stemmen met een kiezerspas 1 u wilt gaan
stemmen in een andere gemeente in
Nederland
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.

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.

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.

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.

__________________________

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende
huurwor
voor verhuur wordt aangeboden:
•

Willem de Vlaminghweg 49
Type woning:
tussenwon ing
Bouwjaar:
Energie-index:

3 of meerpersoons-

huishouden

1965
109

Indeling:
beganegrond;
woonkamer
24,5m2
keuken 8,5 m2
toilet
berging 8,3 m2
ophetzuiden
tuin
13,1 m2
eerste verdieping;
slaapkamer
slaapkamer
1 1 ,2 m2
slaapkamer
8,6 m2
badkamer
3,9 m2
netto huurprijs € 623,53
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning en
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich voor deze woning inschrijven
door middel van een formulier dat verkrijgbaar is aan de
balie van het gemeentehuis ofvia www.vlieland.nl.
Bij het toewijzen van deze woning 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 1 8 jaar of ouder zijn, worden hierin
niet meegerekend.
Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
maandag 20 mei 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.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 1 2.00 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.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

