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voorontwerp bestemmingsplan
‘Oost-Vlieland Boslaan 1-27’
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft in zijn vergadering van 24
september 2019 besloten in te stemmen met het
voorontwerp bestemmingsplan Oost Vlieland Boslaan
1 27’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het
overleg.
u kunt het conceptontwerp bestemmingsplan inzien
gedurende zes weken tot 1 1 november 201 9 tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het plan is digitaal beschikbaar via de website van de
gemeente Vlieland: www.vlieland.nl onder Zelf regelen
/Publicaties en bekendmakingen 1 Ruimtelijke plannen 1
Bestemmingsplannen.
—

vragen over ruimtelijke plannen?

op maandag 7 oktober 201 9 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.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor reclame
.
Voor (de legalisatie van) het plaatsen van 14
bewegwijzeringszuilen voor kampeerterrein
Stortemelk op het perceel Kampweg 1 te Vlieland
(ingekomen 25 september2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
De Dining, Havenweg 70 te Vlieland voor een festiviteit
op 5 oktober 201 9 van 22.00 uur tot 6 oktober 201 9 tot
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
digitaalloketipublicaties/algemene plaatselijke
verordening Vlieland 201 1.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 1 oktober houdt wethouder R. Hoekstra
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

28 september 2019

collecte
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren heeft een collectevergunning gekregen voor
maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober.

ophaaldag grof huishoudelijk afval

op dinsdag 1 oktober 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 30 september
1 6.00 uur) telefonisch op te geven via telefoonnummer
(0562) 452700 of via de hoofdpagina van onze website
www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u geselecteerd’.
huisartsenpraktijk: griepvaccinaties
Dinsdag 1 5 oktober tussen 1 4.00-1 4.30 uur en 1 7.3018.00 uur worden er in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven.
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om;
.
mensen van 60 jaar en ouder
.
mensen met hart- en vaatziekten
.
mensen met longziekten
.
mensen met diabetes (suikerziekte)
.
nierpatiënten
.
mensen met weinig afweer door andere ziekten of
door medische behandeling
.
mensen met regelmatig steenpuisten
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 12
oktober In de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat 152
te Vlieland. Voor een afspraak oftelefonisch consult
kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 1 8.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.
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In 2017 is door een groot aantal Vlielanders een duurzame doelstelling aangenomen. Tijdens
twee eilandberaden over de duurzame toekomst van het eiland, werd besloten om Vlieland in
2020 C02-vrij/-neutraal te laten worden (wat betreft stroom en gas).
Hoe dit kan? Als alle Vlielanders alleen nog ‘echte groene energie’ inkopen is het voor elkaar. Dan
gebruikt het eiland alleen nog C02-vrije (Nederlandse wind- en zonne-) energie en gecompenseerd
gas. Dat kan tegenwoordig makkelijk en goedkoop. En dat kunnen Vlielanders zelf.
Vlielanders doen dat niet omdat het moet van anderen. Maar omdat wij Vlielanders het
belangrijk vinden dat ons eiland C02-vrij/-neutraal is.
Een internetformulier invullen is genoeg. In 5 minuten is het gepiept. En als iedere Vlielander
de aankomende tijd 5 minuten kan missen, dan zijn we er al.
Dan laten wij aan de wereld zien wat je allemaal kan doen, als je het samen doet.
Ga naar vlieland.staptover.nu.
Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst meer informatie en/of advies? Neem dan contact op
met de ECV via 06 539 366 66 of met de gemeente via 06 -126 211 29.
-
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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: 061 524971 7/0562-452700 Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de
Uiterton, begane grond
SoZaWe: wwv.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

