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agenda raadsvergadering
maandag 14 oktober 2019
Aanvang 19.30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. Toelating en installatie nieuw raadslid
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 16 september
2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 16 september
2019
Informeren
4. Mededelingen 1 stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
9. Realisatie Boswijk
Besluiten
10. Herontwikkeling voorzieningen camping Stortemelk
1 1 Controleplan en Controleprotocol
12. Ontwerpbegroting 2020 FUMO
1 3. Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid NoordNederland (RBP) 2020-2023
1 4. Rapport Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden ‘Onderzoek naar externe inhuur
op de Waddeneilanden’
1 5. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
wwwvlielandnl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Magda Brinksma, (0562) 452700 of
griffiervIielandnl).

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 8 oktober20l9 houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

Vlieland Stapt Over vragenuur
Benieuwd waarom het Oude Raadhuis van Vlieland en
lokaal opgewekte stroom goed samengaan?
Die vraag en andere vragen over overstappen naar
groene energie kunt u donderdag 10 oktober stellen
tussen 11.00 en 12.00 uur. Tijdens het “Vlieland Stapt
Over-vragenuur” in het Oude Raadhuis. De koffie staat
klaar en ook praktische hulp bij het overstappen is
mogelijk. Neem in dat geval de jaarafrekening van uw
energiebedrijf mee.
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voorlichtingsavond over Boswijk
10 oktober in Badhotel Bruin
De voorbereiding van het plan Boswijk is in een
cruciale fase beland. Op 14 oktober is het plan voor
Boswijk geagendeerd ter bespreking in de
raadsvergadering. Als de raad de voorstellen positief
beoordeelt, is het de bedoeling om het onderwerp op
28 oktober voor besluitvorming te agenderen.
Voor die tijd willen we alle betrokkenen over de nu
voorliggende plannen informeren.
Daarom is er op 1 0 oktober een voorlichtingsbijeenkomst. ‘s Middags voor de meest direct
betrokkenen: personeel en bewoners. ‘s Avonds is er
een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is.
Deze wordt gehouden in Badhotel Bruin en begint om
20.00. U bent ‘s avonds van harte welkom!

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van een balkon aan de
achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te
Vlieland (ingekomen 29 september 2019).
.
Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een
erfafscheiding op het perceel Dorpsstraat 61 te
Vlieland (ingekomen 30 september2019).
voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren
.
Voor (de legalisatie van) tuinonderhoud op het
perceel Duinkersoord 51 te Vlieland (ontvangen 2
oktober 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwvlieland.nI.

openbare verlichting: storing melden
De gemeente probeert de leefomgeving voor haar
inwoners zo veilig mogelijk te maken en te houden.
Goed werkende straatverlichting speelt daarbij ook een
belangrijke rol. Vanaf 1 april heeft de gemeente een
nieuwe partner voor het onderhoud en storingen of
schades aan de openbare verlichting en werken wij met
een nieuw beheersysteem.
Ziet u dat een lantaarnpaal niet brandt of beschadigd
is? Dan horen wij dat graag zodat we voor herstel
kunnen zorgen. Via het formulier op deze webpagina
meldt u snel en eenvoudig een storing aan de
openbare verlichting:
https://storinqmoononlinenl/ovef
Opgelet: in het kader van Dark Sky Waddengebied
loopt er momenteel een proefproject waarbij een aantal
lichtmasten van de openbare verlichting tijdelijk tot 1
december zijn uitgeschakeld. Op deze Iantaarnpalen
zijn stickers geplakt die dit duidelijk maken.

textielinzameling dinsdag 8 oktober
Op dinsdag 8 oktober komt Estafette het textiel en
schoeisel huis-aan-huis ophalen. Onder textiel en schoeisel
wordt verstaan: kleding, schoenen, handdoeken,
theedoeken, gordijnen, lakens, dekens, dekbedden,
kussenhoezen, lappen, zachte knuffels, leren tassen en
riemen.

inzameling wit- en bruingoed
dinsdag 8 oktober
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens zoals
koelkasten, diepvriezers, wasmachines en dergelijke
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat. Ook
mag u deze apparaten de tweede dinsdag van de maand
aan de weg zetten. Meld uw wit- en bruingoedafval
tenminste één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u
doen via de website van de gemeente Vlieland of
telefonisch via 0562-452700.

spreekuur dierenarts 12 oktober
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 12
oktober in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 1 52 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch 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 0562-451 307.

collecte
De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 7 tot en met
zaterdag 12 oktober 2019.
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