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raadsvergadering maandag 24 juni

tuinafval dinsdag 18 juni

Aanvang 19:30 uur

Op dinsdag 18juni 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 20 meil 6.00 uur) of via onze website
doorgeven (www.vlielandnl)

Agenda
1 Opening en vaststellen agenda
2. Benoeming raadslid E.J. Houter
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 27 mei 2019
.

Informeren
4 Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
9. Beheer Veerdam
10. Huisvestingsverordening
1 1 Conceptbegroting 2020 GR De Waddeneilanden
12. Jaarrekening 2018
13. 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 loco-griffier (Jacqueline de
Jager, (0562) 452709 of griffier(vlieland.nl).

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergu nninq
.
Podium Vlieland, vertonen buitenfilms op diverse
locaties, periode van 21 juni t/m 30 september,
verleend 7juni 2019
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

collecte
Het Rode Kruis heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 17 tot en met zaterdag 22 juni 2019.

Sparrenlaan geblokkeerd
Op maandag 1 7 juni zal de Sparrenlaan enige tijd
geblokkeerd zijn. Er zal met een vrachtauto nieuwe
speeltoestellen voor de speeltuin worden gelost. Om
het ongemak te minimaliseren zal deze dag de
Uitlegger opengezet worden. Het is dan ook toegestaan
voor bestemmingsverkeer deze weg te gebruiken.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 18 juni houdt wethouder Dick Visser spreekuur
van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

dijkavond 17juni:
met virtual reality over de nieuwe dijk
Bent u ook zo benieuwd hoe de nieuwe dijk er uit komt
te zien? Rijkswaterstaat nodigt u graag uit voor de
informatieavond over de dijkversterking. Tijdens deze
avond blikken we kort terug maar kijken we ook vooral
naar de stappen die we nog moeten nemen. Ook
bieden we u de mogelijkheid om door middel van virtual
reality over de nieuwe dijk te lopen. Met een speciale
bril ziet u precies hoe het er straks uitziet! Er zal ook
voldoende ruimte zijn om uw mening te geven en
vragen te stellen.
Op maandag 1 7 juni bent u welkom vanaf 1 9:30 uur.
We verwachten rond 21 :00 uur af te ronden. De
Dijkavond vindt plaats in het Badhotel Bruin,
Dorpsstraat 88, Vlieland.

inmeten huidige situatie waddendijk
Binnenkort zijn er landmeters van het bedrijf GeoMaat
actief langs de dijk. In opdracht van Rijkswaterstaat
meten zij de huidige positie van de dijk zo nauwkeurig
mogelijk in. Zo kunnen we het nieuwe ontwerp van de
dijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij de bestaande
situatie (zoals tuinen en paadjes). Mogelijk wil de
landmeter tegen of net over uw erfgrens meten. Uw
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

bericht van De Jutter

maandag 17 juni: eindmusical groep 8!
Vol overgave is groep 8 van De Jutter begonnen met de
repetities van de eindmusical. Dejongens en meiden
hebben zelf een prachtige musical uitgezocht om op te
voeren.
Als eerste is begonnen met een auditieronde met
verschillende toneelspelletjes om de rollen te kunnen
verdelen. Groep 8 bestaat uit 9 acteurs en actrices, het stuk
is echter geschreven voor minimaal 1 5 kinderen, dus er
zitten enkele dubbelrollen in. Hierdoor heeft iedereen een
grote rol met bijbehorend veel tekst.
Met veel enthousiasme zijn ze erin geslaagd zich de types
eigen te maken. In de musical zitten veel liedjes verwerkt,
van zeer uitbundig tot heel gevoelig. Kortom, er wordt veel
gevraagd van de acteurs, maar met een enorme inzet en
bezieling wordt er hard gewerkt aan een onvergetelijk
resultaat.

voorspeelmiddag muziekonderwijs
Vlieland
Op zondagmiddag 1 6 juni van 14:00 1 6:30 uur is er in De
Jutter een voorspeelmiddag van het muziekonderwijs op
Vlieland. De leerlingen zullen dan musiceren. Ook is er
gelegenheid om kennis te maken met de docenten of uitleg
te krijgen over de instrumenten waarop lesgegeven wordt:
koperblaasinstrumenten, saxofoon, dwarsfluit, klarinet, en
bij voldoende belangstelling: slagwerk.
Opgeven voor les kan ook. Iedereen is van harte welkom!
—

De repetities zijn inmiddels in volle gang, de teksten zijn uit
het hoofd geleerd, de liedjes zijn flink geoefend, rekwisieten
worden zorgvuldig bij elkaar gezocht, kleding
wordt volop aan gewerkt en niet onbelangrijk, het decor is
op prachtige wijze geschilderd.
U begrijpt, groep 8 doet er alles aan om u allen te trakteren
op een perfecte eindmusical.
Maandag 17juni is de dag dat alles klaar is om ouders,
grootouders, familie, vrienden en alle andere
nieuwsgierigen te ontvangen in de aula van de Jutter.
Ze beginnen om 19.00 uur met de wervelende show van

‘de Geheime Gym pies’
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