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gemeentelijk in ormatie u etin
Jaargang 21, nummer 33

inschrijving koopwoningen locatie
Zeester loopt nog tlm 23 augustus
Het is nog mogelijk om in te schrijven voor een van de
zes koopwoningen op het terrein van de voormalige
Zeester. Het inschrijiformulier, de verkoopdocumentatie
en de toewijzingscriteria kunt u afhalen aan de balie
van het gemeentehuis of downloaden van onze
website. De mogelijkheid om in te schrijven loopt tot
uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019. Middels een loting
onder toezicht van een notaris eind augustus zullen de
woningen worden toegewezen.

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
Hotel Zeezicht, Havenweg 1 te Vlieland voor een
festiviteit op
.
woensdag 28 augustus 2019 van 20.00- 22.00 uur
.
maandag 2 september 2019 van 14.30-17.00 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
digitaalloket/publicaties/algemene plaatselijke
verordening Vlieland 201 1.

melding Activiteitenbesluit
Ontvangen een melding op 22 juni 2019.
Betreft: het opsplitsen van het complete havengebouw.
Locatie: Havenweg 68, 8899 BC Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mail info@fumo.nl oftel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.w. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 20 augustus houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

tuinafval dinsdag 20 augustus
Op dinsdag 20 augustus 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 of
via onze website doorgeven (vvww.vlieland.nl) (tot
uiterlijk maandag 19 augustus 16.00 uur).

17 augustus 2019

Postcoderoosproject Frisia
Op het dak van de loods aan de Havenweg nr. 34 is
met de plaatsing van 168 panelen het eerste
postcoderoosproject van de Energie Coöperatie
Vlieland begin mei 201 9 een feit. Daar de nok van de
loods noord-zuid is georiënteerd komen de panelen
aan beide zijden van het dak in een oost-west
confïguratie. De verwachte jaarproductie is 41 .000
kWh. De installatie wordt gefinancierd door zeven leden
van de ECV met samen 10 aansluitingen, welke via de
regeling verlaagd tarief (postcoderoos) gedurende 15
jaar worden gecompenseerd.

1
Hoe werkt de postcoderoosregeling?
Bij een “postcoderoosproject” worden door de Energie
Coöperatie Vlieland zonnepanelen geplaatst op een
loods op het bedrijventerrein. De zonnepanelen worden
betaald door particulieren en bedrijven uit de postcode
8899 die op hun eigen dak geen zonnepanelen mogen,
kunnen of willen plaatsen, maar toch graag willen
investeren in zonne-energie (dat levert namelijk meer
op dan een spaarrekening).
Voor de stroom die door de zonnepanelen geleverd
wordt die jij hebt betaald mag je de energiebelasting
van je eigen stroomrekening aftrekken. En als je weet
dat de belasting op energie momenteel hoger is dan de
kosten van de energie zelf, dan begrijp je dat dat geld
oplevert. Het rendement is daarom op dit moment
groter dan op een spaarrekening én je doet ook nog
iets positiefs voor het milieu.
Een investering in een postcoderoosproject bedraagt
ongeveer 300 euro per paneel (met vermogen van 300
Wp).
Heb je interesse om deel te nemen aan een volgende
postcoderoosproject op Vlieland (de ECV is NU op
zoek naar deelnemers) neem dan met ons contact op
via info@ecvlieland.nl.

woningtoewijzing

op de te huur aangeboden woning Vorkduin 8 is de
voorrangsregel voor gezinnen met één of meer kinderen
van toepassing verklaard. Op de woning is door 22
woningzoekenden met een economische binding
ingeschreven, waarvan 4 gezinnen met kind(eren) en 2
doorstromers
Het verschil in aantal punten tussen het gezin met kinderen
dat het hoogste op de lijst stond en degene met het hoogste
aantal punten bedroeg meer dan 1 0, waardoor er aan het
gezin geen voorrang kon worden verleend.
Het college heeft daarom besloten als kandidaat huurder bij
WoonFriesland voor te dragen de belangstellende met het
hoogste aantal punten die voldoet aan de voorwaarden om
in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit is
de woningzoekende met nummer 1707.03, met 231 punten.
Deze woningzoekende stond ingeschreven als doorstromer
(laat een sociale huurwoning achter) sinds juli 2017.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
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