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verleende regulîere
omgevingsvergunningen

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de bouw van 25 woningen aan de
Nieuwestraat en de Willem de Vlaminghweg te
Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).
.
Voor de vervanging van de bestaande trappen op
het Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 28
augustus 2019).
voor werk en/of werkzaamheden
.
Voor het aanpassen van de verharding op het
Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 28 augustus
2019).
voor reclame in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
bedrijfsreclame op het pand Dorpsstraat 1 83 te
Vlieland (verzonden 28 augustus 2019).

Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning is gebleken dat Lucia Maceâikovâ, niet meer
woont op het adres waar zij volgens de BRP (Basis
Registratie Personen) staat ingeschreven. Namens het
college van burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat op 26 augustus 2019
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van haar
op te schorten. Dit betekent dat zij per 27 juli 2019, niet
meer op dat adres staat ingeschreven, maar geregi
streerd staan als vertrokken naar adres onbekend.

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 festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
Westcord Hotel de Wadden, Dorpsstraat 61 te
Vlieland voor een festiviteit op zaterdag 28
september 2019 van 12.00- 21.00 uur.
Frankena, Fortweg 4 te Vlieland voor een festiviteit
op 12 oktober van 17.00 uur tot 1 3 oktober 01.00
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 2011.
-

-

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 3 september 2019 wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

voornemen last bestuursdwang
aanhangwagens e.d. eigenaar
onbekend
overtredingen
Op 13 augustus 2019 heeft onze toezichthouder
geconstateerd dat in strijd met artikel 5:6 eerste lid
onder b van de APV Vlieland de navolgende
voertuigen/aanhangwagens zijn geparkeerd:
1-assige aanhanger met bruine zijschotten aan de
Havenweg
1-assige aanhanger bruine opbouw en deksel aan
de Fortweg
Voor overige informatie verwijzen wij u naar het
publicatiebord voor het gemeentehuis of naar de
website van gemeente Vlieland.
-

-

Op bovenstaande roerende zaken heeft onze
toezichthouder op 1 3 augustus 201 9 labels gehecht
met het dringende verzoek de zaken binnen 5 dagen te
verwijderen. Op 19 augustus 2019 is door onze
toezichthouder geconstateerd dat bovenstaande zaken
niet binnen de gestelde termijn zijn verwijderd.
besluit voornemen last onder bestuursdwang
Gelet hierop heeft het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Vlieland op 27 augustus
2019 besloten dat indien de betreffende eigenaar
bovenstaande aanhangwagens niet voor 20
september 2019 verwijdert, en verwijderd houdt en op
een daartoe bestemd terrein plaatst, dat dan een last
onder bestuursdwang zal worden opgelegd,
inhoudende dat op kosten van de eigenaar de roerende
zaken door de gemeente zullen worden verwijderd,
worden opgeslagen, en zo nodig na drie maanden
worden vernietigd.
zienswijze
Voordat bestuursdwang wordt toegepast krijgt de
eigenaar de kans een zienswijze te geven. De zienswijze dient u schriftelijk (falberda5vlieland.nl) of
mondeling uiterlijk 5 september 2019 aan de afdeling
Juridische Zaken van de Gemeente Vlieland te hebben
gegeven.

sluitingstijden horeca
Al een groot aantal jaren gelden voor een viertal
horecabedrijven afwijkende sluitingstijden dan zoals
opgenomen in artikel 2:29 van de APV Vlieland. Met de
ondernemers (Loodscafé, Zeevaert, De Oude Stoep en
café Tante Pé) zijn in 201 1 via een contract afspraken
gemaakt over de sluitingstijden. Voor de maanden juli en
augustus was de afspraak dat vanaf 2.30 uur geen muziek
meer wordt gedraaid en niet meer wordt geschonken.
Daarnaast moet de zaak om 3.00 uur leeg zijn. Voor de
overige maanden golden geen sluitingstijden. Voor het
gehele jaar rond blijft wel de bepaling van kracht dat na
01 .00 uur geen bezoekers mee mogen worden toegelaten.
Op eigen initiatief hebben de vier horeca bedrijven besloten
het gehele jaar door dezelfde sluitingstijden te hanteren.
Dat betekent:
Na 02.30 uur is de muziekapparatuur uitgeschakeld,
de verlichting maximaal ingeschakeld en wordt geen
drank meer verstrekt.
Tussen 02.30 uur en 03.00 worden nog aanwezige
bezoekers met (zachte) drang bewogen de
horecaonderneming te verlaten.
Om 03.00 uur hebben alle bezoekers de
horecaonderneming verlaten.
Bovenstaande tijden gelden dus voor zowel het
hoogseizoen (juli en augustus) en de andere tien maanden
van het kalenderjaar. De bepaling dat geen nieuwe
bezoekers worden toegelaten na 01 .00 uur blijft van kracht.
Vanzelfsprekend kan de gemeente zich vinden in dit
initiatief waarbij het gehele jaar dezelfde sluitingstijden
worden gehanteerd.

-

-

-

Nota bene: in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn ten
behoeve van ITGWO geen ruimere tijden afgesproken.

grof huishoudelijk afval 3 september
Op dinsdag 3 september 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 2 september 16.00 uur)
telefonisch op te geven via telefoonnummer (0562) 452700
ofvia de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok Voor u geselecteerd.

collecte
KWF Kankerbestrijding heeft een collectevergunning
gekregen voor 2 tot en met 7 september 2019.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 7
september In voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152 te
Vlieland. Voor een afspraak oftelefonisch consult kunt u
bellen met 06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18.00 uurtot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 0562-451307.

energieloket woensdag 4 september

zonnepanelen, isoleren of andere zaken op energiegebied,
maak dan gebruik van zijn kennis. Komt woensdag 4
september u niet gelegen, dan kunt u Antoine ook altijd
bellen (06-26160892) of mailen
(antoine.maartens@urgenda.nl).

aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2019
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van
maximaal € 63,04 per jaar. De student ontvangt de
vergoeding over het kalenderjaar 2019. Wilt u in
aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan
moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
-

-

-

-

Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1
november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op
www.vlieland.nl Dit formulier kunt u invullen met behulp van
de DigiD van de student.
Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van
Dienst Uitvoering Onderwijs in, waarop staat of en over
welke periode het recht op het reisproduct bestaat.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info(ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2019 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering
2019 nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze
heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen. Dit bericht is
nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het
studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode.
Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat
u hetjuiste bericht aanlevert. Het bericht kunt u digitaal via
‘mijn Duo’ downloaden. Indien in de loop van het kalender
jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere
berichten van DUO mee te sturen.

vacature medewerker publiek Museum
Tromp’s Huys
Museum Tromp’s Huys zoekt een enthousiaste, gastgerichte en flexibele collega voor een leuke, uitdagende
functie in ons mooie museum. Je werkt nauwgezet en
zelfstandig, beschikt over goede computervaardig heden,
hebt affiniteit met het culturele erfgoed in het algemeen en
in het bijzonder van Vlieland.

procedure en Informatie
Antoine Maartens, werkzaam voor de stichting Urgenda, is
De complete beschrijving van de vacature is te vinden op
woensdag 4 september aanwezig in het gemeentehuis van
onze website of verkrijgbaar in het museum. Voor
9.00 tot 10.00 uur om vragen te beantwoorden over
informatie kun je contact opnemen met Peter Schalk
duurzaamheid. Heeft u een vraag of wilt u advies over
(directeur) op telefoonnummer: 0562-451600.
bijvoorbeeld energie besparen, uw huis verduurzamen,
Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 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 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicen u mmer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

