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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

omgevingsvergunning te verlenen: voor werk en

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de vervanging van de bestaande trappen op
het Vuurboetsduin (ingekomen 26 juli 2019).
.
Voor het maken van een schotbalkenopslag ten
behoeve van het afsluiten van de coupure van de
jachthaven (ingekomen 29juli 2019).
voor werk en/of werkzaamheden
.
Voor het aanpassen van de verharding op het
Vuurboetsduin te Vlieland (ingekomen 26 juli 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

diersoorten en beschermde natuurgebieden en
beschermingsgebieden waterwinning
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
5 augustus 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.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor het aanbrengen van reclame op het pand
Korenmansweg 16 te Vlieland (verzonden 31juli
2019).
.
Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 20 te
Vlieland (verzonden 31 juli 2019).
.
Voor (de legalisatie van) zonnepanelen op het
perceel Fortweg 20 te Vlieland (verzonden 31 juli
2019).
.
Voor de vervanging van een raam en het plaatsen
van een alarminstallatie op het perceel Badweg 340 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
.
Voor de landschappelijke aanpassing van het
perceel Duinkersoord 34 te Vlieland (verzonden 31
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
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.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende

werkzaamheden, milieuneutraal veranderen,
handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
De heer R.J. Bijma, Tennisclub TCV 91 De Uitlegger 4
te Vlieland voor een festiviteit op vrijdag 9 augustus van
17.00 uur tot 22.00 uur.
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl) bij het onderdeel
digtaalloket/publicaties/algemene plaatselijke
verordening Vlieland 201 1.
,

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort van donderdag 1
tot en met vrijdag 23 augustus afwezig. Op woensdag
7, 14 en 21 augustus is er geen inloopspreekuur in de
Uiterton. Voor spoedvragen over Wmo, Jeugdwet en
Participatie kunt u contact opnemen met de Toegang
van het Gebiedsteam in Harlingen telefonisch
bereikbaar ma t/m do 8:30- 1 6.30 vr 8:30- 1 2:30 op
telefoonnummer 14 0517.

grof huishoudelijk afval 6 augustus
Op dinsdag 6 augustus wordt het grof huishoudelijk
afval opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. U dient
dit van tevoren (tot uiterlijk maandag 5 augustus 16.00
uur) telefonisch op te geven via telefoonnummer (0562)
452700 of via de hoofdpagina van onze website
www.vlieland.nI in het blok Voor u geselecteerd’.

nieuwe woningen op Vlieland
Aan de rand van het dorp Oost-Vlieland komen 19 huur- en
6 starterswoningen. De energieneutrale woningen worden
gebouwd aan de Willem de Vlaminghweg, nabij de
vuurtoren en het mooie uitzichtpunt over het eiland. De
woningen worden gebouwd volgens het innovatieve
“droogstapelsysteem” van Dijkstra Draisma. Dat houdt in
dat de woning geïndustrialiseerd worden gefabriceerd en in
één dag perwoning worden geplaatst. WoonFriesland zal
de 1 9 huurwoningen in de verhuur nemen, gemeente
Vlieland behartigt zelf de verkoop van de 6 koopwoningen.
Op 1 augustus j.l. tekenden burgemeester C. Schokker van
de gemeente Vlieland en de heer B. Dijkstra van
Bouwgroep Dijkstra Draisma een samenwerkings
overeenkomst voor de verkoop en de bouw van 6
koopwoningen. De koopwoningen zijn bestemd voor
starters en alleen bestemd voor kopers die economisch
gebonden zijn aan het eiland. De verkoopprijzen variëren
van € 235.500,- VON tot € 248.5O0 VON.

inschrijving koopwoningen is gestart!
Vanaf vrijdag 2 augustus is het mogelijk om je in te
schrijven als belangstellende voor de koopwoningen. Het
inschrijiformulier, de verkoopdocumentatie en de
toewijzingscriteria kunt u afhalen aan de balie van het
gemeentehuis of downloaden op onze website. De
inschrijving loopt tot uiterlijk 23 augustus. Middels een
openbare loting eind augustus zullen de woningen
toegewezen worden.

terrassen en uitstallingen in de
Dorpsstraat
Een deel van de in de Dorpsstraat gevestigde bedrijven kan
alleen bevoorraad worden via de Dorpsstraat.
Met de vervoerders zijn afspraken gemaakt over de tijden
dat de bevoorrading plaats kan vinden.
Het is voor de vervoerders van groot belang dat ze ondanks
de drukte hun werk goed en efficiënt kunnen doen.
Het blijkt dat de vervoerders met enige regelmaat hinder
ondervinden van op de openbare weg geplaatste
uitstallingen zoals reclameboren, terrasmeubilair of andere
goederen.
Daarnaast worden fietsen ook met regelmaat op het
rijgedeelte van de Dorpsstraat neergezet omdat op het
voetgangersgedeelte van de Dorpsstraat (de grijze
steentjes) geen ruimte is.
De hinder is het grootst aan het begin van de Dorpsstraat,
het smalste gedeelte, maar ook in de rest van de
Dorpsstraat wordt de doorgang voor de vrachtwagens
veelal bemoeilijkt door verkeerd geplaatste uitstallingen.
In het bij de APV Vlieland behorende beleidsdocument
“nadere regels uitstallingen en terrassen” zijn de
voorschriften opgenomen voor het plaatsen van de
terrassen en uitstallingen in de Dorpsstraat.
Eén van de belangrijkste voorschriften is de bepaling
dat alleen de “grijze steentjes” gebruikt mogen worden
voor het plaatsen van roerende zaken waaronder
terrassen.
Het document is overigens terug te vinden op de website
(https://bestuur.vlieland nl/vlieland-bestuur-enorganisatie/publicaties).
Wij verzoeken de ondernemers die uitstallingen voor hun
bedrijf plaatsen met klem de hiervoor geldende regels in
acht te nemen.
Overigens zullen de boa’s ondernemers hier op aanspreken
en indien nodig handhavend optreden.
Verkeerd geplaatste uitstallingen die overlast, hinder of
gevaar opleveren voor de weggebruikers kunnen in
verband met de verkeersveiligheid zonder nadere
aankondiging door de gemeente worden verwijderd.
Wij rekenen op uw medewerking.

geen inloopspreekuur
Vanwege het reces van het college is er geen
inloopspreekuur op dinsdag 6 en 13 augustus.
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