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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

inloopspreekuur college van B&W

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor reclame
.
Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
bedrijfsreclame op het pand Dorpsstraat 183 te
Vlieland (ingekomen 15 augustus 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de bouw van een bedrijfsloods t.b.v. een
veterinaire praktijk en paardenstalling op het
perceel Korenmansweg 1 7 te Vlieland (verzonden
20 augustus 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

kennisgeving incidentele activiteit
aanpassing tijden

—

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 vanl6.00 uur
tot 19.00 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 (wvvw.vlieland.nl) bij het onderdeel digitaal
loket/publicaties/algemene plaatselijke verordening
2011.

Dinsdag 27 augustus houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 2 en dinsdag 3 september2019 kunt u
met vragen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen in
het gemeentehuis terecht bij Jan Kleefstra van RHO
adviseurs.
Wel graag eerst een afspraak maken via de afdeling
RO-BWT van de gemeente Vlieland, telefoon 0562452707.

stremming verkeer Havenweg en
Korenmansweg
In verband met diverse bouwwerkzaamheden op het
bedrijventerrein Oosterseveld, zijn in de periode van
maandag 26 augustus tot en met vrijdag 7 september
(met uitzondering van zaterdag en zondag) de
Havenweg terhoogte van de loodsen 59 en 63 en de
Korenmansweg ter hoogte van de loodsen 1 6 tot en
met 21 afwisselend gestremd voor verkeer.

excursie Staatsbosbeheer en ITGWO
Op 28 augustus nemen de organisatie van Into The
Great Wide Open en Staatsbosbeheer u graag mee
langs de opbouwlocaties om uitleg te geven over de
wijze waarop rekening wordt gehouden met de natuur
en het eiland. Daarnaast geven we inzicht in de
voorwaarden die gesteld worden aan het festival, onder
andere door de Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer.
Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te
stellen.
Datum:
Tijd:
Start:

woensdag 28 augustus
14.00 uur
voor ingang de Bolder

,

INTO
THE
GREAT
WIDE
OPEN

staatsbos beheer

biobrandstof tijdens ITGWO

voetbal op Vlieland

Sinds de allereerste editie zet Into The Great Wide Open
zich in om het festival zo duurzaam mogelijk te organiseren.
De kennis en kunde die daaruit voortvloeien worden waar
mogelijk gedeeld met de rest van de wereld. Aldus stond
Into The Great Wide Open mede aan de wieg van Lab
Vlieland en Innofest.

Het voetbal op Vlieland begint aan
een nieuw hoofdstuk. Een eerste
(senioren)elftal gaat de competitie
in! VSV 31 zoekt daarom
versterking.
Na de zomerstop start VSV’31
met een eerste seniorenteam in
de competitie. De wedstrijden worden op zondag gespeeld.
Verdeeld over de periode september tlm juni zal het gaan
om ongeveer 9 uit- en 9 thuiswedstrijden.
Er worden voor alle posities spelers gezocht..
Opgeven of meer informatie vragen kan via eerste
elftal(voetbalopvlieland .nl

Dit jaar zet Into The Great Wide Open weer een forse stap
voorwaarts richting een circulair festival door reizen naar
Vlieland fossielvrij te maken en alle afval tot grondstof te
verheffen.
Lab Vlieland ontwikkelde het duurzaamheidsprogramma op
en om het festival.
Het transport van mensen en spullen rondom lnto The
Great Wide Open zorgt voor zon 2/3 van de totale CO2uitstoot. Om het aandeel fossiele brandstof te verminderen
zijn er verschillende zaken ontwikkeld.
Onder andere rijden alle festivalvoertuigen elektrisch of op
biobrandstof. Veel cateraars en leveranciers rijden op
fossielvrije brandstof naar het festival. Ook de gemeente
Vlieland zal tijdens het festival gebruik maken van
biobrandstof met de wagens die worden ingezet.

Clubs4life Vlieland voor KWF
Op zaterdag 24 augustus organiseren Tennisvereniging
Vlieland, Flidunen en Kampeerterrein Stortemelk
gezamenlijk een Clubs4life-dag waarmee geld ingezameld
wordt voor KWF Kankerbestrijding.
Locatie : terrein Flidunen en Tennisvereniging Vlieland
Van 13.00 16.00 uur is er een middag voor de kinderen
van 4 tot l4jaar boordevol sportieve activiteiten zoals
tennis, boogschieten, een spelletjescircuit en breakdance.
De toegang bedraagt 5 euro per kind (inclusief pannenkoek
eten)
-

Van 16.00 18.00 uur is er voor ouders en kinderen een
kleine Vlielander proeverij met muziek van DJ Fred.
-

Vanaf 17.30 uur vindt de trekking plaats van de grote
Vlielander Loterij.

nieuwe subsidie maakt woningisolatie
extra gunstig
Woningeigenaren kunnen gebruik maken van een nieuwe
subsidie voor isolatiemaatregelen. Met de subsidie krijgt
een woningeigenaar ongeveer 20 procent van de kosten
terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig. Een
investering in spouwmuur- plus vloerisolatie verdient zich
met gebruik van de subsidie in iets meer dan drie jaar terug.
De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis wordt
beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.
De organisatie die de regeling uitvoert en in behandeling
neemt is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVD). Er is al langer een subsidie voor warmtepompen en
zonneboilers, maar afgelopen twee jaar niet voor
woningisolatie. “Het isoleren van de woning is de eerste
stap die je zet bij het energiezuinig en aardgasvrij maken
van de woning”, aldus Duurzaam Bouwloket. “Isoleren leidt
tot forse energiebesparing.”
Tot en met 2020 is er voldoende budget (€ 84 miljoen) om
bij circa 100.000 woningen vloer- en spouwmuurisolatie te
subsidiëren. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor
isolatiemaatregelen, als onderdeel van de
investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).
Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen als ze twee
of meer isolatiemaatregelen nemen. De maatregelen waar
subsidie voor aangevraagd kan worden zijn onder meer
isolatie van dak, gevel, vloer en hoog rendementsglas. Wie
zijn hele woning voorziet van een zeer energiezuinig pakket
aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop
de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren
(appartementseigenaren) is er een aangepaste regeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidieregeling
energiebesparing eigen huis (SEEH) kun je terecht op
www.rvo.nl. Voor onafhankelijk advies neem contact op met
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket door te bellen (072
743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl)

—
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