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kennisgeving incidentele activiteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van
Tennisclub TCV 91 De Uitlegger 4 te Vlieland voor een
festiviteit op zaterdag 24 augustus 2019 vanl7.00 uur
tot 18.00 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.nI) bij het onderdeel digitaal
loket/publicaties/algemene plaatselijke verordening
2011.

m.e.r.-beoordelingsbesluit
schelpenwinning Waddenzee en
Noordzeekustroute

Bezwaarschrift ten aanzien van het m.e.r
beoordelingsbesluit
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidings
besluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene Wet
bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of
beroep mogelijk is tenzij een belanghebbende door dit
besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. In
dat geval kan een bezwaarschrift worden ingediend bij
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling Werkenpakket,
Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

geen inloopspreekuur
Vanwege het reces van het college is er geen
inloopspreekuur op dinsdag 1 3 augustus 2019.

doorgaand verkeer Nieuwestraat
tijdelijk gestremd

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt als
bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet
Milieubeheer, het volgende bekend. Op 2 juli 201 9 is
een aanvraag voor een besluit op grond van de
Ontgrondingenwet ontvangen van Visserijbedrijf De
Rousant BV. Lauwerszijl en Testamare Holding BV. te
Yerseke. De aanvragen betreft het winnen van 48.000
m3 schelpen perjaar in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone.
Procedure
Op grond van artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer en
onderdeel D 29.2 van de bijlage bij het Besluit
Milieueffectrapportage is de winning van mineralen
door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem
dan wel de wijziging of uitbreiding daarvan, in gevallen
waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte
van 50 hectare of meer en plaatsvindt in een gevoelig
gebied m.e.r.-vergunningsplichtig.
Besluit
Bij besluit van 2 augustus 2019, nummer RWS-201929192 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geoordeeld dat voor de activiteit het winnen van
schelpen in de Waddenzee en Noordzeekustzone
geen milieueffectrapport dient te worden opgesteld,
aangezien de m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende
informatie bevatte om te kunnen beoordelen of er geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te
verwachten zijn.
—

—

Terinzagelegging
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de m.e.r.-beoorde
lingsnotitie liggen vanaf heden tot en met vrijdag 20
september 2019 tijdens kantooruren ter inzage op de
gemeentehuis.

Vanaf maandag 1 2 augustus worden aan het eind van
de Nieuwestraat huisaansluitingen voor het riool van de
nieuw te bouwen woningen aangebracht. Het achterste
deel van de Nieuwestraat zal daarom tot het einde van
de werkzaamheden (die naar verwachting drie tot vier
dagen duren) voor doorgaand verkeer afgesloten zijn.

inzameling wit- en bruingoed dinsdag
13 augustus 2019
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten. Meld uw witen bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u doen via de website van de
gemeente Vlieland oftelefonisch via 0562-452700.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort tot en met vrijdag
23 augustus 2019 afWezig. Op woensdag 14 en 21
augustus 2019 is er geen inloopspreekuur in de
Uiterton. Voor spoed-vragen over Wmo, Jeugdwet en
Participatie kunt u contact opnemen met de Toegang
van het Gebieds-team in Harlingen telefonisch
bereikbaar maandag tlm donderdag van 8.30-16.30 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur op telefoonnummer
140517.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 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 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
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