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agenda raadsvergadering 28 oktober
aanvang 19:30 uur

verleende reguliere
omgevingsvergunningen

1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 14 oktober 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 14 oktober
2019
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Realisatie Boswijk
9. Doorvoering Sturing Sociaal Domein
1 0. Aanpassing rechtspositie GR SoZaWe
1 1 Jaarstukken 201 8 GR werkvoorziening Fryslân
West
12. Mandaat Regiodeal (wordt nagezonden)
1 3. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. 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
qriffier@vlieland.nl).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het plaatsen van een balkon aan de
achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te Vlieland
(verzonden 22 oktober 2019).
.
Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het
perceel Dorpsstraat 42 te Vlieland (verzonden 22
oktober 2019).
voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren
.
Voor (de legalisatie van) tuinonderhoud op het
perceel Duinkersoord 51 te Vlieland (verzonden 22
oktober 201 9).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
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.

.

.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 29 oktober houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

verkeersbeslu iten
Het college van burgemeester en wethouders heeft in
de vergadering van 8 oktober 2019 onderstaande
verkeersbesluiten genomen.
1 Door het verwijderen van het bord E05
(taxistandplaats) de taxistandplaats aan het
Vuurboetsplein in te trekken.
2. Door het plaatsen van borden Gi 1 (verplicht
fietspad), het fietspad dat loopt vanaf de Havenweg
ter hoogte van het perceel Havenweg 1 6 in
oostelijke richting tot aan de ingang van de
waterzuiveringsinstallatie aan te wijzen als verplicht
fietspad.
Publicatie van bovengenoemde verkeersbesluiten heeft
plaatsgevonden in de Staatscourant van vrijdag 25
oktober 201 9. Beide verkeersbesluiten treden in
werking op zaterdag 26 oktober 201 9. De publicaties uit
de Staatscourant zijn terug te lezen bij de
nieuwsberichten op de website van de gemeente
Vlieland.
.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 4 november 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 0562-452707.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort van maandag 28
oktober tot vrijdag 1 november afwezig. Op woensdag
30 oktober is er geen inloopspreekuur in de Uiterton.
Voor spoedvragen over Wmo en Jeugdwet kunt u
contact opnemen met Menno de Haan 06-32273036.

geen aanvraag reisdocumenten
In verband met vervanging van de aanvraagapparatuur
reisdocumenten is het op woensdag 30 oktober niet
mogelijk om paspoorten en identiteitskaarten aan te
vragen.

beheeroverleggroep Vlieland (BOG)
Op donderdagavond 31 oktober 2019 om 20:00 uur is
er een bijeenkomst van de Beheer OverlegGroep
Vlieland (BOG-Vlieland), in de raadszaal van het
gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Duurzaamheidsbeurs 1 november 2019

andere tijden basisschool

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert de gemeente
Vlieland een duurzaamheidsbeurs in De Jutter op Vlieland.
Onder de noemer: ‘Stap binnen bij: dé duurzaamheidsbeurs
en laat u inspireren over verdere verduurzaming van uw
(vakantie)woning of bedrijfspand’ geven diverse
standhouders informatie, zijn er lezingen en kunt u een
gratis proefrit maken met een elektrische (bed rijfs)wagen.
Tussen 12.00 en 1600 uur bent u van harte welkom! Zie
ook de uitnodiging met het volledige programma die bij
deze editie van Uit Het Kastje zit.

De afgelopen drie weken heeft de basisschool een pilot
gedraaid met het continurooster. Binnen het continurooster
vervalt de lange middagpauze, eten de kinderen op school
en zijn ze eerder uit. Over de voortzetting van het
continurooster is door de ouders gestemd. Bijna alle
gezinnen (35 gezinnen = 95%) hebben gestemd wat een
bepaalde waarde aan de uitslag geeft!
Uit de stemming is gebleken dat 71 % (25) van de ouders
kiest voor het continurooster en 29 % (1 0) voor het
traditionele rooster. De percentages zijn afgerond op hele
getallen. Hiermee hebben ouders met meerderheid van
stemmen gekozen voor het continurooster. Dit gaat in na de
herfstvakantie.
De schooltijden zijn dan als volgt:
Groep 1 tlm 3
8.10 14.10
Ma, di, do:
8.10 12.00
Wo, vr:
Groep 4 tlm 8
8.10—14.10
Mat/mdo:
8.10— 12.00
Vr:

Tijdens de beurs meteen overstappen naar C02-vrije
energie? Dat kan! Zorg dan dat u uw jaarafrekening van uw
huidige energieleverancier meeneemt of dat u weet hoeveel
gas en elektriciteit u jaarlijks gebruikt en wat u daarvoor per
maand betaalt.

—

—

nog 20 warmtemetingen beschikbaar
Vorige winter lieten 35 Vlielanders aan hun woning een
warmtemeting doen door de ECV.
De tevredenheid daarover was zeer hoog en de meesten
troffen hierdoor ook isolatiemaatregelen aan hun woning.
Daarom biedt de gemeente, in samenwerking met de ECV,
ook deze winter 25 gratis warmtemetingen aan.
Wilt u weten of uw woning (nog) goed geïsoleerd is en of u
niet onnodig energie verspilt, geef u dan op voor een
warmtemeting. De ECV zal een planning voor de uitvoering
maken en u laten weten wanneer de warmtescan
uitgevoerd kan gaan worden.
Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.
U kunt zich bij voorkeur aanmelden per e-mail bij
b.debruijn(vlieland.nI of per telefoon 06-1 2621 129, met
opgave van naam, adres en type woning.

landelijke natuurwerkdag
zaterdag 2 november
Zaterdag 2 novembervanaf 10.00
uur kan iedereen die dat leuk vindt
Vlieland weer een stukje mooier
maken.

topografische inmeting 29 oktober 2019
Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht de
topografische kaart van hun grondgebied actueel te
houden. Een actuele kaart is van belang voor het
onderhoud van de openbare ruimte en het waarborgen van
de veiligheid.
Daartoe zijn nauwkeurige gegevens essentieel. Namens de
gemeente Vlieland verricht een landmeter van de gemeente
Leeuwarden hiervoor op dinsdag 29 oktober 2019
landmeetkundige metingen op Vlieland.
Soms is het noodzakelijk op privéterrein te meten,
bijvoorbeeld bij een bouwwerk in de achtertuin. Als de
landmeter op privéterrein wil meten, vraagt hij voorafgaand
aan de meting toestemming om het terrein te betreden. Als
u na het lezen van deze tekst nog vragen heeft over dit
onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw Marja
Veerdig (medewerker RO-BWT) via telefoonnummer 0562452707.

ophaaldag bedrijfsafval 1 huisvuil

Het is die dag de landelijke natuurwerkdag, waarbij in
heel Nederland duizenden mensen aan de slag gaan.
Start is om 10.00 uur bij de kolk aan de Postweg.
We hebben zagers en slepers nodig.
Wij zorgen voor eten en drinken en gereedschap.
Graag aanmelden per mail bij Boswachter Pieter Schaper,
p.schaper@staatsbosbeheer.nl

Vanaf 31 oktober gaat de winterregeling voor het halen van
bedrijfsafval weer in.
De bedrijfsafvalcontainers worden dan donderdags samen
met het huisvuil geleegd.
Deze regeling geldt tot en met maart volgend jaar.
Rond de feestdagen kunnen de ophaaldagen anders zijn.
De juiste ophaaldag kunt u op uw afvalkalender zien.

12 november inspraakavond

Tromp’s Huys
Museum Tromp’s Huys heeft nog onvoldoende items voor
de expositie “Opkleden” en doet nog eens een dringende
oproep aan een eder op het eiland.
Heeft u nog foto’s, verhalen en bij voorkeur kostuums van
het opkleden? Wij willen het graag laten zien.
We komen het dan graag bij u ophalen. Afgeven bij het
museum tijdens de openingstijden kan uiteraard ook.
Uiteraard krijgt u de spullen na de expositie weer netjes
terug.
U kunt direct contact leggen met Peter Schalk, 0624146845.

Het Waddengebied kent een aantal spannende vragen,
kansen en dilemma’s. Wat betekent de ambitie vanuit de
energietransitie om bijvoorbeeld windmolens en
zonneparken te plaatsen voor het open landschap? Hoe
blijven de eilanden in de toekomst bereikbaar?
Rijk en regio stellen samen een agenda op voor de
Waddenzee, -kust en -eilanden. De Waddeneilanden zijn
nadrukkelijk partij bij het opstellen van deze agenda.
Per eiland wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarde
concept Agenda voor het Waddengebied wordt
gepresenteerd en er ruimte is voor opmerkingen, signalen,
vragen en input voor de definitieve agenda. Meer info volgt.

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: 06-1 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: www.sozawe-nw-fryslan ni Servicenummer Woonbedrijf: O889952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
.

