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raadsvergadering maandag 24juni

verleende vergunningen

Aanvang 19:30 uur

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergunning
.
Stichting Horizontoer, straatfestival/muziek, periode:
7 en 8 augustus, verleend 18juni 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 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.

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).

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 25 juni houdt wethouder Elsje de spreekuur
van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

aangevraagde vergunningen
Onderstaande aanvraag voor een
evenementenvergunning ligt ter inzage op het
gemeentehuis. Wij publiceren onderstaande aanvraag
om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte stellen.
Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt,
de publicatie heeft slechts tot doel de gelegenheid te
bieden de procedure te volgen. In het kader van de
Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk
tegen een verleende vergunning.
Evenementenvergu n ning
.
Stichting Into the Great Wide Open, 29 aug t/m 1
september 2019, diverse locaties waaronder het
sportveld, het Kerkplein en Vuurboetsduin.
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande aanvraag
kunt u terecht bij de heer J. Smit, aan het loket in het
gemeentehuis (of telefonisch 0562-452700).

Boswij k
Het is al even stil rond de bouwplannen voor Boswijk
op het terrein van de Uiterton. Dat is niet omdat er niets
gebeurt. We zijn in overleg met de aannemer om te
kijken of we er financieel uit kunnen komen. De
aannemer wil Boswijk namelijk bouwen voor een hoger
bedrag dan wij als gemeente kunnen betalen. We zitten
nu regelmatig met elkaar om tafel. Daardoor kunnen we
steeds kleine besparingen realiseren, bijvoorbeeld
doordat de aannemer meer in de fabriek aan de wal
kan voorbereiden dan eerst leek.
Voor de bewoners betekent dit onzekerheid over
wanneer de verhuizing naar een tijdelijk onderkomen
gaat plaatsvinden. De sloop zal zeker niet in oktober
starten. Waarschijnlijk gaat de sloophamer pas na de
jaarwisseling in het gebouw. Natuurlijk vinden wij dat
net als zij heel jammer, maar het is helaas niet
anders. Wij kunnen niet toveren en de Staatsloterij
winnen we ook niet.
We kunnen Boswijk maar één keer neerzetten. Dat
willen we goed doen, zodat er een fijne wijk komt waar
inwoners rustig oud kunnen worden. Maar we willen het
ook doen met het geld dat we daarvoor beschikbaar
hebben. We zoeken nu naar de mogelijkheden. Geen
nieuws betekent dus niet dat er niets gebeurt.
-

-

Koffie-uur
Volgende week is er weer een koffie-uur in de Uiterton.
Iedereen is welkom! We proberen alle vragen die er zijn
zo goed als mogelijk te beantwoorden. Ook vragen die
al eerder zijn gesteld.
Donderdag 27juni om 10 uur, Koffiekamer Uiterton

informatie nieuwbouw locatie Zeester
Op donderdag 4 juli verzorgen de gemeente en
WoonFriesland een voorlichtingsbijeenkomst over de bouw
van nieuwe woningen op de locatie van de voormalige
basisschool De Zeester. De bijeenkomst vindt plaats in de
grote zaal van Badhotel Bruin en begint om 20:00 uur. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom.

aanvragen reisdocumenten
op 27 juni niet mogelijk
In verband met het vervangen van de aanvraagapparatuur
van reisdocumenten is het op donderdag 27 juni niet
mogelijk om reisdocumenten (paspoort of ID-kaart) aan te
vragen. Het loket burgerzaken is wel gewoon geopend.

deelauto’s Easy Driving in Harlingen
In samenwerking met de gemeente Harlingen, staan er
vanaf nu twee elektrische deelauto’s van Easy Driving
beschikbaar aan het Havenplein 2 te Harlingen! Deze
deelauto’s kunnen voordelig gebruikt worden door
eilandbewoners die de oversteek naar het vaste land niet
met de auto willen maken, maar wel behoefte hebben aan
(duurzame en voordelige) mobiliteit. De deelauto’s die er
staan zijn twee goednieuwe Hyundai Kona Electric met een
actieradius van 350 kilometer. Je betaalt voor het gebruik
van deze auto maar 4,75 euro per uur en 5 cent per
gereden kilometer aan stroomkosten.
Iedere belangstellende kan zich gemakkelijk aanmelden via
de website om de app van Easy Driving te downloaden
waarmee hij of zij de deelauto opent en gebruikt. De auto’s
hebben gereserveerde parkeerplekken bij de laadpaal aan
het Havenplein en zijn dag en nacht beschikbaar voor
abonnementhouders (5 euro per maand). Reserveren,
rijden en betalen gaat volledig geautomatiseerd via de app.
Voordelen:
. geen hoge aanschaf- en
afschrijvingskosten.
. geen terugkerende
kosten voor onderhoud, belasting of
een autoverzekering.
. geen hoge
brandstofkosten.
. betalen naar gebruik.
. geen 002 uitstoot
Duurzaam
Doordat meerdere personen of gezinnen samen gebruik
maken van een elektrische deelauto zal het milieu minder
belast worden. Bijkomend voordeel is dat er meer
leefruimte in de buurt ontstaat. Voor meer informatie over
ons deelauto initiatief of voor vragen kun je kijken op de
website: www.easydriving.eu.

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@vlieIand.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

