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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 16 september 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 16 september2019, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 1 5 juli 2019
Besluit: De besluitenlijst van 1 5 juli 201 9 vast te
stellen.
2. Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel afte handelen.
3. Verslag raadsbijeenkomsten Omgevingswet en
Omgevi ngsvisie
Besluit: in te stemmen met het verslag, de daarin
opgenomen denkrichtingen en het geschetste
vervolg met de in het amendement genoemde
wijzigingen.
4. Conceptbegroting 2020 en meerjarenbeleid GR
Fryslân West
Besluit:
1 Kennis te nemen van de Eerste begroting 2020
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West,
inclusief meerjarenperspectief.
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de
begroting van de GR Fryslân West.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
.

-

bloktijden van kracht t/m 1 oktober
Voor de duidelijkheid:: de bloktijden zijn nog steeds van
kracht. Dit betekent dat tot 1 oktober de volgende
bloktijden nog steeds van toepassing zijn:
.
06.30 uur tot 09.30 uur
.
12.00 uurtot 13.30 uur
.
17.30 uurtot 19.30 uur
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft ook tijdens de
bloktijden vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het
perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (ingekomen 14
september 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk en werkzaamheden, miieuneutraal
veranderen, handelingen met gevolgen voor

beschermde plant- en diersoorten en beschermde
natuurgebieden en beschermingsgebieden
waterwinning
.
Voor het verwijderen van vijf oude en het boren van
vijf nieuwe waterwinputten in het Bokkendal te
Vlieland (verzonden 1 9 september 2019).
beroep
Belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingebracht tegen de uitgebreide omgevingsvergunning,
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet de mogelijkheid hebben gehad een
zienswijze in te dienen, kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden. Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.
,

plaatsen terrassen en uitstallingen
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 hun werk goed en
efficiënt kunnen doen.
Het blijkt dat de vervoerders maar ook overige
weggebruikers regelmatig hinder ondervinden van op
de openbare weg geplaatste uitstallingen zoals
reclameborden, terrasmeubilair of andere goederen.
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 beleidsdocument is 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 begrip en medewerking.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning
is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de Basis Registratie
Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek
heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft
onderstaand persoon uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande
personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie
weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te
geven over hun daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding
van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Dubenov, Michaela
Haisma, Peter Luitzen
Heôko, Marek
Hejda, Luk
Jacko, Martin
Kwasiba, Chivano Miraldo
Luijk, Pieter Willem
Maruinov, Barbora
Nlez, Marko
Nemcik, Tomas
Opatovsk9, Filip
Rohâov, Veronika
Rusnaöko, Lubomfr
Silhovâ, Martina
Strieka, Andrej
Vlöek, Peter
Vodila, Michael
Wijngaarden van, Joëlle
Malikovâ, Monika
Trunkovâ, Zlatica
Mészârosov, Monika
Pavlik, Gabriel
Smolkov, Miroslava
Dinga, Jozef
Lis, Mart[n
Plihalovâ, Kamila
Zhorâk, Filip

geboortedatum
17-08-1998
1 1-07-1 969
16-09-1996
1 1-07-1 994
25-03-1999
01-12-1999
22-04-1980
14-03-1993
25-04-1997
08-04-1986
12-11-1 980
09-02-1982
09-1 1-1 991
14-11-1 976
08-10-1997
12-06-1993
1 1-04-1 993
1 6-05-2000
25-08-1994
16-05-1980
19-06-1989
09-02-1996
10-1 0-1 995
18-03-1986
09-07-1996
07-03-1997
27-08-1996

derde tender Iepen Mienskipsfûns open!
Initiatiefnemers met een goed idee om de leefbaarheid van
hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 1 1 oktober
(17.00 uur) weer subsidie aanvragen bij het Iepen
Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling stimuleert
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
Subsidierondes en hulp bij aanvragen
Het projectbureau in Harlingen helptje graag bij het
opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel hen zo snel
mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag
te bespreken voordat deze wordt ingediend.
Streekwerk Waddeneilanden, Waddenpromenade 1, 8861
NT Harlingen. Postadres: Postbus 100, 8860 AC Harlingen
Telefoon: 058 292 58 12
E-mail: eilanden@fryslan.frl
-

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 24 september houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
Handicap.NL heeft een collectevergunning gekregen voor
maandag 23 tot en met zaterdag 28 september 2019.

vacature chauffeur bij defensie
Watgaje doen?
Als chauffeur heb je een cruciale rol binnen de range de
Vliehors en wordt je veelzijdig ingezet. Zo ben je
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het vervoeren van
personeel van en naar de vuurleidingstoren, rijdt je
personeel en vracht van en naar Kamp de Vliehors, houdt
je inspectierondes over het oefenterrein en begeleid je
eventuele overtreders van het toegangsverbod terug naar
de terreingrens en dit is nog maar een kleine greep uit jouw
dagelijkse werkzaamheden..
Wat wij bieden
• Een brutosalaris tussen de €1672 en €2353 euro per
maand;
• Opleidingsmogelijkheden tot Brandweer en EOD;
• Je krijgt een unieke werkervaring bij een van de meest
unieke locaties van de Koninklijke Luchtmacht;
• Je werkt in een gezellig team.
Wat wij vragen
• VMBO-B;
• In het bezit van een rijbewijs;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Zelfstandigheid.
Solliciteren kan door uw sollicitatiebrief en CV digitaal
te versturen naar
LW.Solliciteren .VlieqbasisLeeuwarden@mindef.nl

oefeningen Vliehors met live bommen
Van maandag 23 september tot en met woensdag 25
september 2019 trainen F-16’s van de Belgische
luchtmacht in het afwerpen van bommen met explosieve
lading op NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op
Vlieland. Daarnaast maakt ook de United States Air Force
(USAF) gebruik van de Range met F-15
gevechtsvliegtuigen. In deze periode worden bommen van
het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten
vinden plaats in de late ochtend en aan het einde van de
middag.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder
van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in,
waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de
daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor
het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze
mobiele meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range.
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de
website van Defensie. Ook kunt u uw klacht indienen via
het landelijke telefoonnummer: 0800-0226033.

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 Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

