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agenda raadsvergadering
maandag 15juli 2019

13juli 2019

inloopspreekuur college van B&W

aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis

Dinsdag 16 juli houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 24juni 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 24 juni 2019

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Informeren
3. Mededelingen 1 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
8. Presentatie Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden Rapport ‘Onderzoek naar externe
Inhuur op de Waddeneilanden’
Besluiten
9. Financiële continuïteit Stichting Openbaar
Onderwijs Vlieland
10. Sturing Sociaal Domein Noord West Fryslân
1 1 Kaderbrief 2020
12. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
ww’v.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 griffier (Magda Brinksma,
(0562) 452700 of griffier@vlieland.nl).

vertrek gemeentesecretaris
Na een dienstverband van ruim 20 jaar verlaat Robert
Lanting de gemeente Vlieland en gaat hij werken als
programmamanager bij de provincie Friesland.
Op 1 januari 2016 trad Robert aan als
gemeentesecretaris. Hij begon zijn loopbaan bij de
gemeente Vlieland in 1999 als medewerker bestuurlijkjuridische zaken. In 2002 benoemde de gemeenteraad
hem tot griffier. Tot 1 januari 2016 combineerde hij
deze functie met die van beleidsmedewerker juridische
en economische zaken.
Robert start zijn werkzaamheden bij de provincie
Friesland op 1 september as.

tuinafval dinsdag 16juli
Op dinsdag 1 6 juli 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 1 5 juli 16.00 uur) of via onze website
doorgeven (wwwvlieland.nl).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
. Voor de bouw van een bedrijfsloods t.b.v. een
veterinaire praktijk en paardenstalling op het perceel
Korenmansweg (kadastraal perceel Bi 144 nog
nader te nummeren) te Vlieland (ingekomen 25 juni
2019).
. Voor de (legalisatie van) het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel Fortweg 20 te Vlieland
(ingekomen 26juni 2019).
. Voor de bouw van een ketelhuis op het perceel
Rozebottelweg 13 te Vlieland (ingekomen 3 juli 2019).
. Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 20 te
Vlieland (ingekomen 6 juli 2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 70 te
Vlieland (ingekomen 27juni 2019).
voor werk en werkzaamheden
. Voor de landschappelijke aanpassing van het perceel
Duinkersoord 34 te Vlieland (ingekomen 26 juni
2019).
voor werk en werkzaamheden, milieuneutraal
veranderen, handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten en beschermde
natuurgebieden en beschermingsgebieden
waterwinning
. Voor het verwijderen van vijf oude en het boren van
vijf nieuwe waterwinputten in het Bokkendal te
Vlieland (ingekomen 9juli 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nl.
—

z6 voorkom je natuurbrand
Rook niet in natuurgebieden.
Parkeerje auto niet in hoog, droog gras.
Gooi afval vooral glas
.

.

in afvalbakken.

Houd je aan de regels voor het gebruik van
barbecues, kampvuren en vuurkorven.

j

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland wordt de volgende sociale
huurwoning voor verhuur aangeboden:

Vorkduin 8
LAAT WATER VOOR JE WERKEN
Vitens renoveert komend najaar het waterwingebied
Bokkendal. De waterwinputten en leidingen in het
Bokkendal worden verwijderd en opnieuw aangelegd. Voor
de drinkwatervoorziening op Vlieland heeft dit geen
gevolgen.

Type woning:
Bouwjaar:
Indeling:
begane grond;

eerste verdieping;

hoekwon ing
1998
woonkamer
keuken
toilet
berging

22 m2
8 m2

slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer met toilet

14 m2
7 m2
8 m2
4 m2

6 m2

netto huurprijs: € 688,81
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 of via www.vlielandnl.
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 2018 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 18 jaar of ouder zijn, worden hierin
niet meegerekend.

Vitens levert drinkwater op Vlieland. Dit doen we door water
op te pompen uit de zoetwaterbel onder Vlieland. Dit water
wordt gezuiverd op Vuurboetsduin en via het leidingnet aan
alle gebruikers op Vlieland geleverd. Het oudste Winveld
van Vlieland is het Bokkendal. Sinds dejaren 1950 wordt
hier water gewonnen. In de loop van de tijd zijn er win putten
toegevoegd en is de locatie stukje bij beetje vernieuwd.
Inmiddels is het echter weer tijd voor een nieuwe
renovatieslag.
De komende renovatie start in september 201 9. Voor het
paasweekend 2020 (12 april 2020) zijn de werkzaamheden
afgerond. Er wordt tijdens deze werkzaamheden geen
water gewonnen in het Bokkendal. De productie van
drinkwater wordt in deze periode overgenomen door de
andere winlocaties. Dit levert geen verandering op van
waterdruk of -kwaliteit. Het drinkwaterverbruik ligt in de
winter lager dan in de zomermaanden. Vandaar dat de
werkzaamheden in winterperiode worden uitgevoerd.
Bij de start van de werkzaamheden wordt het werkterrein
afgezet met faunaschermen. Dit zijn lage schermen die
moeten voorkomen dat zandhagedissen het gebied als
winterverblijf gebruiken. Vervolgens worden er nieuwe
winputten geboord. Na deze boorwerkzaamheden worden
de bestaande leidingen verwijderd. Hierna worden er
nieuwe leidingen aangelegd.
Door deze werkzaamheden kan Vitens de komende jaren
weer zonder storingen drinkwater produceren uit het
Bokkendal. Mocht u vragen hebben over de
werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met René
Nijmeijer van Vitens op 06 5793 5989, of via
rene. nijmeijer(vitens. ni
-

Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
maandag 22juli 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 1 4.00 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: vwvv.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

