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agenda raadsvergadering maandag
27 mei 2019

verleende reguliere
omgevingsvergunningen

Aanvang 19.30 uur

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 dakkapel op het perceel
Dorpsstraat 1 25 te Vlieland (verzonden 1 0 mei
2019).
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 22A te
Vlieland (verzonden 10 mei 2019).
.
Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 103 te Vlieland (verzonden 10 mei
2019).

a. Opening en vaststellen agenda
b. Benoeming en beëdiging vervangende
wethouder
2. a. Besluitenlijst raadsvergadering 29 april 2019
b. Overzicht moties/toezeggingen per 29 april 2019
1

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
Benoeming bestuurslid Stichting openbaar
8.
Onderwijs Vlieland (wordt nagezonden)
Mountainbikeroute
9.
1 0. Bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland
1 1 Begrotingswijziging FUMO 2019
12. Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en
begroting 2020 Veiligheidsregio Fryslân
1 3. Visie en Position Paper (uitvoering)
Participatiewet
14. Begroting 2020 Sociale Dienst Noordwest
Friesland
15. Benoeming griffier
16. 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 locogriffier (Jacqueline de Jager, (0562) 452709 of
griffiervlieland.nl).

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden
.
Voor het ophogen/aanleggen van een duin ten
oosten van het Oosterse veld (ingekomen 13 mei
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende overige vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning hebben verleend:
Strandexploitatievergunning venten
.
Badhuys Vlieland Exploitatie BV, verleend 9 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.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 21 mei 201 9 houdt wethouder mevrouw Elsje
de Ruijter spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

let op! Stembureau in ‘De Jutter’
Donderdag 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor
de leden van het Europees Parlement plaats. Vanwege
de centrale ligging en de betere bereikbaarheid van het
stembureau is deze gevestigd in ‘De Jutter’ Lutinelaan
3 te Vlieland. U bent welkom van 07.30 uur tot 21.00
uur. Vandaag vindt u ook de kandidatenlijst in de bus;
alle relevante informatie over het stemmen staat op de
achterkant van de kandidatenlijst.
,

collecte
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een collectevergunning gekregen voor maandag 20 tot en met
zaterdag 25 mei 2019.

tuinafval dinsdag 21 mei
Op dinsdag 21 mei wordt tuinafval 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 20 meil6.00 uur) ofvia onze website doorgeven
(www. vlieland ni,
.

even voorstellen

• Enthousiast, gastvrij, harde werker, teamplayer en
sportief.
• Flexibel inzetbaar overdag, ‘s avonds, in weekenden en
tijdens vakanties.
Wij betalen een salaris conform cao.
Ben je enthousiast en gedreven om sportlessen- en
activiteiten aan te bieden voor diverse doelgroepen?
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de functieeisen? Dan zien wij jouw sollicitatie en CV graag tegemoet
via directie.sportcentrumflidunengmaiI.com tav. Linda
Bebelaar. Bellen mag ook naar 06-34473290.

Ik ben Magda Brinksma. In de raadsvergadering van 27 mei
2019 is de gemeenteraads voornemens mij te benoemen
als raadsgriffier van de gemeente Vlieland. Hier heb ik erg
veel zin in. Ik woon in Jirnsum met mijn man Johan. Wij
hebben samen drie volwassen kinderen. Mijn man heeft
een interieurbouwbedrijf in Grou.
Momenteel werk ik als Raadsadviseur/loco-griffier bij de
gemeente Harlingen. Hier heb ik veel ervaring opgedaan.
Daarvoor heb ik bij de gemeente Littenseradiel en de
gemeente Smallingerland gewerkt.
Ik ga 1 juli 2019 op Vlieland beginnen en zal op maandag
en dinsdag op Vlieland verblijven; de andere uren werk ik
vanuit huis. Ik heb bewust gekozen voor een kleine
gemeente omdat de lijnen kort zijn en je gezamenlijk aan
een mooie gemeente kunt bouwen. Ik zal in ieder geval mijn
best doen om de gemeenteraad zo goed mogelijk te
adviseren en te ondersteunen.
Wellicht tot binnenkort! Met hartelijke groet,
Magda Brinksma

Vlieland C02 vrij maken kan alleen vanuit een sterke
samenwerking. Hiervoor zijn er veel gemeenschappelijke
activiteiten van burgers, bedrijven en gemeente.
Er zijn veel duurzame initiatieven op Vlieland, alleen las en
hoorde u er te weinig over tot nu. Daarom zal Jacqueline
van Druten (Multiskill Communicatie Organisatie &
Services) de afdeling Duurzaamheid per 1 juni 2019 tijdelijk
gaan ondersteunen. De website van de gemeente zal
verbeterd worden, FB en Twitter makkelijker toepasbaar
gemaakt en ook worden er externe persberichten opge
steld. Als Jacqueline de basis op orde heeft gemaakt en de
duurzaamheidscommunicatie op gang is gebracht, zal er
een overdracht plaatsvinden naar een interne communi
catiemedewerker voor alle beleidsterreinen.

d u u rzaam heidscomm un icatie

allround sport- en zwembadmedewerker

dijkversterking Vlieland: start planfase

Wij zoeken per direct een enthousiaste collega die graag in
Sportcentrum Flidunen wil komen werken. We zoeken een
allround sport- en zwembadmedewerker die ons enthou
siaste team komt versterken voor gemiddeld 32 uur per
week.

Rijkswaterstaat bereidt de versterking van de dijk op
Vlieland voor. Over de volle lengte van 1 kilometer zijn
maatregelen nodig. Als het project straks klaar is, is het
eiland voor de komende decennia weer goed beschermd
tegen het water.

Functieomschrijving:
Als allround sport- en zwembadmedewerker ben je
verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en
treed je op als gastheer/-vrouw. Je gaat heel diverse
sportlessen voorbereiden en geven. Ook de balie/horecadiensten waarin je de klanten informatie en aanwijzingen
geeft horen bij de functie.
Een aantal voorbeelden zijn:
. Voorbereiden en geven van sportlessen.
. Informeren, ontvangen en rondleiden van klanten.
. Toezichthouden tijdens banenzwemmen en recreatief
zwemmen.
. Meedenken over en opzetten van (sport)evenementen.
. Verkopen van abonnementen en producten.
. Bereiding en verkopen van snacks, diverse broodjes,
drankjes en ijs.
. Het verrichten van kassawerkzaamheden.
. Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.

Het voorkeursalternatief
De Waddenzeedijk op Vlieland wordt zeewaarts versterkt
en krijgt gras op de bovenloop. De dijk wordt niet verhoogd.
Dit sluit goed aan bij de wens van veel omwonenden. Er is
geen ruimte binnendijks nodig. Wel wordt het binnentalud
van de dijk opnieuw opgebouwd en verflauwd; daardoor
wordt de dijk robuuster. Onderaan de dijk komt aan de
binnenzijde een nieuwe weg. Aan de buitenzijde wordt een
berm aangebracht die ook voor recreatieve doeleinden kan
worden gebruikt. Deze robuuste, toekomstbestendige en
betrouwbare oplossing moet Vlieland de komende decennia
beschermen tegen overstromingen.

Functie- en opleidingseisen:
• Liefst een afgeronde CIOS-opleiding of affiniteit met sport
en een gezonde levensstijl. Een allrounder op sportgebied
en lesgeefervaring.
• In het bezit van een diploma zwemmend redden,
lifeguard, vergelijkbaar of bereid dit te halen.
• In het bezit van een EHBO/BHV-diploma of bereid dit te
halen.

Inloopmiddag woensdag 29 mei 2019
Rijkswaterstaat werkt het ontwerp van de dijk verder uit. Bij
de uitwerking van de plannen zijn zij ook weer benieuwd
naar uw mening. Ook kunnen de nieuwe ontwikkelingen
vragen oproepen. Daarom houden zij op woensdag 29 mei
2019 een inloopmiddag van 13.00-16.00 uur in het Oude
Raadhuis te Vlieland. Tijdens deze middag kunt u vragen
stellen of een toelichting krijgen op het voorlopige ontwerp.
Dijkavond maandag 17juni 2019
Op maandag 17juni 2019 is de eerstvolgende dijkavond
vanaf 19.30 uur tot, naar verwachting, 21 .00 uur. Op deze
avond geeft Rijkswaterstaat een presentatie en is er een
ruime mogelijkheid voor het inbrengen van wensen en het
stellen van vragen.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopendvan 9.00tot 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: 06-1 524971 7/0562-452700
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

