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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 24juni 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 24 juni 201 9, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Benoeming raadslid E.J. Houter
Besluit: Toe te laten als lid van de raad van de
gemeente Vlieland: de heer EJ. Houter, wonende
te Vlieland.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2019:
Besluit: De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld
3. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4. Beheer Veerdam
Besluit: 1 In te stemmen met de
vaststellingsovereenkomst om het beheer van de
veerdam terug te brengen naar het Rijk; 2. De
eigendomssituatie overeenkomstig aan te passen;
3. Hiervoor aan het Rijk een bedrag terug te betalen
van € 536.000, te bekostigen uit de
meerjarenraming waterstaatswerken
5. Huisvestingsverordening:
Besluit: de huidige huisvestingsverordening 2015
gemeente Vlieland opnieuw vast te stellen voor de
periode van 1 juli 201 9 tot 30 juni 2020, onder de
naam Huisvestingsverordening 201 9 gemeente
Vlieland.
6. Conceptbegroting 2020 GR De Waddeneilanden
Besluit: de begroting 2020 van de GR De
Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen
en geen zienswijze in te dienen.
7. Jaarrekening 2018
Besluit: 1 De jaarrekening 201 8 vast te stellen en
het resultaat van € 131 .500 toe te voegen aan de
algemene reserve; 2. In te stemmen met het feit dat
de jaarrekeningen 201 7 van de Bibliotheek en
Flidunen niet door het college zijn vastgesteld, dit is
een afwijking van artikel 12 en 18 van de
subsidieverordening; 3. In te stemmen met het feit
dat het via de algemene uitkering ontvangen bedrag
van € 484.442 voor Duinwijck gasvrij is toegevoegd
aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid; 4.
Kennis te nemen van het accountantsrapport 2018
De voorzitter, C. Schokker Stram pel
De loco-griffier, J. de Jager
.

.

-

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 2 juli houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

wijziging van de bloktijden per 1 juli
Voor de maanden juli en augustus gelden er
aangepaste bloktijden voor de Dorpsstraat.
De houders van A-ontheffingen mogen dan

van 6.30 tot 09.30 uur
en van
17.30 tot 193O uur
met hun motorvoertuig in de Dorpsstraat komen.
In afwijking van bovengenoemde bloktijden is ten
behoeve van een adequate bevoorrading van in de
Dorpsstraat gevestigde bedrijven besloten voor Firma
Pronk Transport, Firma TST en drankengroothandel
Houter bv de volgende bloktijden van toepassing te
laten zijn:
06.30 09.30 uur
12.00 14.00 uur
17.30 19.30 uur
—

—

-

Tevens geldt dat:
.
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
.
de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)-vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
.
om een goede doorstroming van het verkeer in de
Dorpsstraat tijdens de bloktijden te kunnen
garanderen het ten behoeve van de levering van
het kelderbier wordt toegestaan dat leverancier
Heineken na aankomst van de ochtendboot de
Dorpsstraat in mag om het bier af te leveren
.
de bloktijden bij storingen, calamiteiten etc. niet van
toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten;
.
in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen, en geld- en
waardetransporten
.
buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming meer zal worden verleend aan
individuele ondernemers om buiten de bloktijden in
de Dorpsstraat te mogen rijden
.
gebruik van paardentractie, bijvoorbeeld ten
behoeve van het bagagevervoer ook buiten de
bloktijden mogelijk is mits na 9:30 uur de verplichte
rijrichting (van oost naar west) daarbij in acht wordt
genomen
.
aan de Stichting Ophaaldienst (drumband) de
mogelijkheid wordt geboden om op zaterdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen
aan de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruik
van een gemotoriseerd voertuig waarbij men de
Dorpsstraat weer via de Boereglop dient te verlaten.
Tussen deze tijden is het ze toegestaan éénmaal
door de gehele Dorpsstraat te rijden voor het
ophalen van oud ijzer en verkoopbare zaken

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de bouw van 25 woningen aan de
Nieuwestraat en de Willem de Vlaminghweg te
Vlieland (ingekomen 13juni 2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van gevelreclame op het perceel
Dorpsstraat89 te Vlieland (ingekomen 14juni 2019)
voor handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 36 te
Vlieland (ingekomen 17juni 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 91 te
Vlieland (verzonden 18juni 2019).
.
Voor de uitbreiding van een bedrijvenloods op het
perceel Havenweg 61 te Vlieland (verzonden 1 9 juni
2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 149 en voor het plaatsen van een
houtopslag op het perceel Dorpsstraat 1 51 te
Vlieland (verzonden 18juni 2019).
.
Voor het plaatsen van gevelreclame op het perceel
Dorpsstraat 89 te Vlieland (verzonden 24 juni 2019).
voor werk en/of werkzaamheden
.
Voor het plaatsen van kabels en leidingen op het
Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 24 juni 2019).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor reclame plaatsen
Voor het plaatsen van reclame op het pand
Korenmansweg 16 te Vlieland (ingekomen 1 mei
2019).

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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor uitbreiding van de bestaande woning, het
plaatsen van zonnecollectoren en het aanleggen
van een nieuwe in- of uitrit op het perceel
Dennenlaan 32 te Vlieland (verzonden 1 8 juni
2019).
Beroep
Belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingebracht tegen de uitgebreide omgevingsvergunning,
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet de mogelijkheid hebben gehad een
zienswijze in te dienen, kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA
Groningen. Bij onverwijide spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Groningen.
,

grof huishoudelijk afval dinsdag 2 juli
Op dinsdag 2 juli 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 (tot uiterlijk maandag 1 juli 16.00 uur)
telefonisch opgeven via telefoonnummer (0562)
452700 of via de hoofdpagina van onze website
www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u geselecteerd’.

.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergunning
.
BadHuys Exploitatie Vlieland BV, strandfeest
“Kaap West” bij het Badhuys, 2 en 3 augustus,
verleend 19juni 2019;
.
I.F.J. Severein, kunstmarkten Kerkplein, 24juli, 7
en 21 augustus 2019, verleend 19juni 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

ophaaldag rode milieubox vrijdag 5 juli
Op vrijdag 5 juli kunt u de rode milieubox goed
afgesloten langs de straat zetten. Deze zal worden
geleegd door de chemokar. Vloeibare en gevaarlijke
stoffen worden alleen meegenomen als ze in een goed
gesloten verpakking zitten. Vermeld altijd de inhoud op
de verpakking.
U kunt huishoudelijk chemisch afval ook afgeven
tijdens openingsuren aan de Milieustraat.

vacature
In verband met een uitbreiding van de formatie van het
Bestuurssecretariaat is de gemeente Vlieland op zoek
naar een:

medewerker bestuursondersteuning
en communicatie
voor 21.6 uurperweek(O.6)
die in samenwerking met de huidige medewerkster alle
voorkomende taken van het bestuurssecretariaat
oppakt.
Functietypering:
Het bieden van administratieve en secretariële
ondersteuning en het verrichten van uitvoerende taken
op het gebied van communicatie.
Werkzaamheden:
.
administratieve/secretariële ondersteuning college,
griffier en management;
.
ambtelijk secretaris ORI en lid van de arbo
commissie;
.
beheer woningzoekendenadministratie
.
verwerken en verzenden/doorgeleiden van brieven
en adviezen en het ondersteunen van extern
ingehuurde medewerkers;
.
bieden van secretariële ondersteuning bij diverse inen externe overleggen;
.
uitvoerende werkzaamheden op het gebied van
communicatie.
Wij vragen:
.
Opleiding MBO+
.
aantoonbare kennis van en ervaring met (een
deel)van genoemde werkzaamheden;
.
een flexibele instelling gericht op collegiale
samenwerking.
Vaard ig hedenlcom petenties:
.
klantgericht
.
samenwerken
.
resultaatgericht
.
communicatiefvaardig, zowel mondeling als
schriftelijk
.
stressbestendig
Wij bieden:
Een uitdagende en zelfstandige functie. Je werkt
samen met je directe collega in een zeer interessant
werkgebied en krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en
kan variëren van € 1.818--tot € 2.986,-- bruto per
maand (bedragen bij een 36-urige werkweek, schaal
6/7 CAR/UWO).
Belangstelling:
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je
contact opnemen met de adjunct- secretaris, de heer
Harry de Wit, tel.0562-452726. Voor vragen over de
procedure kun je contact opnemen met de P&O
adviseur, de heer Pieter Brameijer, tel. 06-25689954.
Stuur je sollicitatiebrief en CV vx5r1 2 juli 2019 per mail
naar pieter.brameijerIeeuwarden.nl

hele zomervakantie gratis films in Zaal 2
Vlak voor de zomervakantie begint de inmiddels
welbekende openluchtbioscoop van Podium Vlieland met
een serie gratis openluchtvoorstellingen in Zaal 2. De hele
zomer wordt elke dinsdag, donderdag en zaterdag een
gratis film vertoond waarin allerlei eilander thema’s voorbij
komen: de relatie tussen mens en natuur, de invloed van
toerisme en de leefbaarheid op eilanden. Iedere donderdag
is er voorafgaand aan de film een gratis excursie of lezing.
Op donderdag 4 juli is de feestelijke aftrap met een speciale
vertoning voor eilanders. Als voorprogramma draait de
documentaire ‘Een inkijkje in het leven van eilanders’. Deze
korte film is gemaakt op de Nederlandse Waddeneilanden.
De hoofdfilm is de vrolijke Canadese komedie The Grand
Seduction, over inwoners van een klein eiland, die een
huisarts proberen te verleiden zich op het eiland te vestigen
om zo het voortbestaan van de gemeenschap te
verzekeren. Wethouder Cultuur, Elsje de Ruijter, zal deze
serie openluchtvoorstellingen openen.
Het programma begint donderdag 4 juli om 22.30 uur in
Zaal 2, bij de jachthaven. Wanneer het slecht weer is, wordt
het programma verplaatst naar Podium Vlieland.
—

—

De gratis openluchtbioscoop wordt mogelijk gemaakt door
Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging, de
Waddenacademie, Rederij Doeksen, de Provincie Fryslân
en de gemeente Vlieland.

spreekuur dierenarts zaterdag 6 juli
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 6 juli 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.

Veteranendag zaterdag 29 juni
Zaterdag 29 juni is het Veteranendag. Een nationaal
evenement waar heel Nederland haar meer dan 111.000
veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede,
nu en in het verleden.
In heel Nederland wordt hiervoor als blijk van dankbaarheid
de Nederlandse vlag uitgestoken.
Meer informatie over Veteranendag vindt u op
www.veteranendaq ni
.

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

