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inschrijving koopwoningen locatie
‘Zeester’ start vrijdag 2 augustus 2019
Vanaf vrijdag 2 augustus is het mogelijk om je in te
schrijven als belangstellende voor de zes koopwonin
gen op het terrein van de voormalige Zeester’ Het
inschrijiformulier, de verkoopdocumentatie en de
toewijzingscriteria kunt u vanaf2 augustus 2019
afhalen aan de balie van het gemeentehuis of down
baden op onze website. De inschrijving loopt tot
uiterlijk 23 augustus. Door middel van een openbare
loting eind augustus zullen de woningen toegewezen
worden.
‘

ingekomen aanvragen
omgevi ngsverg un n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor brandveilig gebruik (melding)
.
Voor het brandveilig gebruik van tenten op het
perceel Kampweg 1 te Vlieland t.b.v. het festival
ITGWO (ingekomen 18 juli 2019)
voor handelen in stnjd met regels ruimtelijke ordening
.
Voor het gebruik van het sportveld te Vlieland t.b.v.
het festival ITGWO (ontvangen 18 juli 2019).
voor bouwen
.
Voor de vervanging van een raam en het plaatsen
van een alarminstallatie op het perceel Badweg 3040 te Vlieland (ontvangen 24 juli 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveiig gebruik
.
Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 81 te Vlieland (verzonden 24 juli 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 onverwijlde 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.
,

,

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 70 te
Vlieland (verzonden 24 juli 2019)
voor handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten
.
Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 1 36 te
Vlieland (verzonden 24juli 2019).
voor bouwen
.
Voor de bouw van een ketelhuis op het perceel
Rozebottelweg 13 te Vlieland (verzonden 24. juli
2019).
.
Voor de bouw van twee geschakelde
bedrijfspanden op de percelen Korenmansweg 19
en 21 te Vlieland (verzonden 24 juli 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

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te verlenen: voor werk en
werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden voor het
ophogen/aanleggen van een duin ten oosten van het
Oosterse Veld te Vlieland.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals
die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
29juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Gedurende deze periode kan er door een ieder
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 29 juli houdt wethouder Dick Visser spreekuur van
15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning
is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op
het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen
resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft
onderstaand persoon uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen wordt onderstaand persoon in
de gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de
datum van deze publicatie, informatie te geven over haar
daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding
van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Maceéikovâ, Lucia

besluit last onder bestuursdwang
Gelet hierop heeft het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Vlieland besloten dat indien de
betreffende eigenaar bovenstaande materialen/voertuigen
niet voor 2 augustus 2019 verwijderd, en verwijderd houdt
en op een daartoe bestemd terrein plaatst, dat dan op
kosten van de eigenaar de roerende zaken door de
gemeente zullen worden verwijderd, worden opgeslagen,
en zo nodig na drie maanden worden vernietigd.
bezwaar
Tot zes weken na de datum van publicatie van het besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit
last onder bestuursdwang. Vermeldt in uw bezwaarschrift:
naam en adres, datum en redenen/motivatie van uw
bezwaar. Stuur het bezwaarschrift naar burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899
ZN Vlieland. Zie ook de informatie op de website.

geboortedatum
15-02-1993

last onder bestuursdwang
aanhangwagens e.d/(bouw)materialen
eigenaar onbekend
overtredingen
Op 1 0 juli 201 9 hebben onze toezichthouders
geconstateerd dat in strijd met artikel 2:10, eerste lid van de
APV is gestald:
.
Een zeecontainer met opschrift Liander aan de
Korenmansweg
Voor verdere informatie over de genoemde roerende zaak
verwijzen wij u naar het publicatiebord voor het
gemeentehuis of naar de website van de gemeente
Vlieland.
Op 16 juli 2019 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlieland besloten een
voornemen last onder bestuursdwang op te leggen,
inhoudende dat de roerende zaken voor 2 augustus 2019
moeten zijn verwijderd, bij gebreke waarvan de zaken op
kosten van de gemeente Vlieland zullen worden verwijderd.
Dit is gepubliceerd in UHK jaargang 21 nummer 29 op 20
juli 2019 en op de website van de gemeente Vlieland.
Eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld uiterlijk 25 juli
2019 een zienswijze in te dienen. Hiervan is geen gebruik
gemaakt.
,

Op 25 juli 2019 heeft onze toezichthouder geconstateerd
dat de genoemde roerende zaak niet is verwijderd.
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